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EPISODUL 1. Un paradox derutant:
debitorul impune voinþa sa creditorului

Într-o lume chinuitã de frãmântãri, în veºnicã ºi neostenitã
goanã dupã bani, predica Sfântului Apostol Luca a fost datã
uitãrii: ,,Iubiþi-vã duºmanii, faceþi numai bine ºi împrumutaþi
fãrã sã aºteptaþi rãsplatã”.
În zilele noastre, banul a devenit o materie primã care se
cumpãrã, se vinde, se joacã, se speculeazã, a devenit propriul
sãu scop, fãrã legãturã precisã cu realitatea economicã,
productivã.
Ideea moralei creºtine ar putea fi regãsitã, deºi numai în
planul secund, în nãzuinþele, prea rareori vizibile ºi eficiente, cu
caracter terapeutic, ale procedurilor de insolvenþã. Existã o
contradicþie ireconciliabilã între aceste nãzuinþe ºi mijloacele
nemiloase de constrângere pe care le oferã codurile de
procedurã civilã sau alte acte normative care reglementeazã
urmãrirea silitã a creanþelor.
Respectul angajamentului luat nu poate fi conceput în
armonie cu neplata datoriilor, dar, pe de altã parte, salvarea
unor debitori ar putea contribui la evitarea unor tulburãri
economice.
Studiul interacþiunilor procedurii insolvenþei cu diferitele
ramuri de drept privat reclamã echilibrul intereselor divergente,
idealul simbolizat de balanþa justiþiei. Nimeni nu trebuie sã fie
sacrificat pentru satisfacþia altora, dar fiecare trebuie sã accepte
sacrificiile pe care le impune viaþa socialã cu sentimentul cã nu
i se cere lui mai mult decât altora.
Aceastã minimã securitate juridicã poate fi consideratã ca
imperativ al legiuitorului ºi de aceea dreptul insolvenþei nu
poate sã fie astfel conceput încât sã provoace ravagii în alte
ramuri ale dreptului privat, dupã cum nici acele ramuri nu
trebuie sã împiedice aplicarea normelor specifice procedurii
insolvenþei. Totul se reduce, aºa cum s-a arãtat anterior, la
gãsirea echilibrului între exigenþele proprii ale fiecãrei ramuri
de drept privat ºi imperativele dreptului insolvenþei.
Acest obiectiv ideal a rãmas ºi astãzi neatins.
În confruntarea dreptului comun al contractelor cu dreptul
insolvenþei, este uneori evins dreptul comun. Astfel, contractanþii in bonis, stipuleazã clauze reciproc satisfãcãtoare ºi
adecvate nevoilor lor. Dreptul insolvenþei trece pe un plan

Incompatibilitatea normelor procedurii insolvenþei cu unele
principii ale dreptului civil privind forþa obligatorie a
convenþiilor este uneori ºocantã. Un exemplu poate fi
reglementarea deznodãmântului contractelor debitorului aflate
în curs de executare. Textul art. 86 din Legea nr. 85/2006
prevede cã „în vederea creºterii la maximum a valorii averii
debitorului, administratorul judiciar/lichidatorul poate sã
menþinã sau sã denunþe orice contract”. Acest mod de
exprimare, diferit de terminologia dreptului civil („încheierea,
executarea, rezilierea, rezoluþiunea”) creeazã dificultãþi de
înþelegere ºi de interpretare.
Contrazicând flagrant normele dreptului civil privind forþa
obligatorie a convenþiilor legal încheiate, paradoxul procedurii
insolvenþei constã în atribuirea în favoarea debitorului a
prerogativei exorbitante de a impune creditorului continuarea
executãrii prestaþiilor în condiþiile în care numai debitorul este
cel în culpã pentru neplata propriei datorii.
Acelaºi paradox derutant se manifestã ºi în cazul recunoaºterii dreptului debitorului, prin administratorul judiciar/lichidator, de a cere rezilierea contractului, deºi el este singurul
vinovat pentru cã nu poate fi continuatã executarea lui.
Justificarea acestor negãri ale principiilor dreptului civil
poate fi cercetatã numai la adãpostul specificului procedurii
insolvenþei care, proclamând scopul acoperirii pasivului
debitorului, indicã drept mijloc prioritar redresarea.
Este evident cã acest obiectiv îºi aserveºte toate celelalte
resorturi legale, generând paradoxul prioritãþii faptelor
asupra legii, pe care ni-l dezvãluie doi autori americani, James
J. White ºi Raymond T. Nimmer: „Prea adesea novicele crede
cã legea este totul. Veteranul, însã, ºtie foarte bine cã legea nu
este nimic, faptele sunt totul”. Iar autorul francez Bernard
Soinne adaugã: „În sport se spune cã esenþialul este sã participi.
În procedura insolvenþei, dimpotrivã, esenþialul este sã nu
participi”.

*) Acest articol a fost publicat în revista Uniunii Naþionale a Practicienilor în Insolvenþã din România „Phoenix“, nr. 40-41/2012,
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secund analiza de drept civil a contractului, pentru a favoriza
valoarea sa patrimonialã ºi obiectivul sãu economic, care îi va
decide ºi soarta. Astfel, de exemplu, art. 86 al Legii nr. 85/2006
acordã administratorului judiciar/lichidatorului facultatea de a
menþine sau de a denunþa contractele în curs, þinând seama de
criteriul interesului debitorului de a creºte la maximum valoarea
averii sale.
Aºadar, dispoziþiile de drept comun privind forþa obligatorie
a convenþiilor legal încheiate sunt îndepãrtate, pentru a face loc
aplicãrii altor norme, care slujesc mai bine redresãrii întreprinderii. Clauza contractualã este calificatã mai curând dupã valoarea sa economicã decât ca raport juridic cu forþã obligatorie.
Dreptul insolvenþei este menit sã se integreze ca o piesã
funcþionalã a mecanismului legislativ pentru a facilita
eliminarea, cu minimum de costuri, ºi sancþionarea entitãþilor
care au sucombat datoritã unui comportament ilicit, fãrã a omite
sã protejeze pe acei debitori care, deºi au funcþionat corect, au
eºuat pentru motive neimputabile.
Procedura insolvenþei a fost conceputã ca o procedurã de
executare silitã, de recuperare prin forþã a creanþei faþã de
debitor, la fel ca ºi procedura de executare silitã reglementatã de
Codul de procedurã civilã. Cu toate acestea, procedura
insolvenþei nu s-a strãduit sã fie la fel de nemiloasã ºi
inexorabilã ca ºi procedura executãrii silite de drept comun din
Codul de procedurã civilã. Dimpotrivã, uneori aceastã procedurã îºi descoperã vocaþia de infirmierã la cãpãtâiul debitorului
în suferinþã, imaginând, instituind ºi testând mijloace terapeutice, menite sã evite tulburãrile economice inerente
falimentului. În zilele noastre prãbuºirea debitorului nu mai este
privitã ca o rãfuialã privatã între debitor ºi creditorii sãi, ci,
dimpotrivã, este o procedurã care intereseazã societatea într-un
sens mai larg. Pentru a evita deznodãmântul lichidãrii
falimentare, se aruncã în luptã ºi un tratament preferenþial,
favorizând vãdit pe debitor ºi bulversând normele Codului de
procedurã civilã, spre nemulþumirea ºi pãgubirea creditorilor.
Rezistenþa dreptului privat a cedat, treptat, terenul în faþa
expansionismului care caracterizeazã dreptul insolvenþei.
Rezistenþa a fost treptat slãbitã, iar domeniul insolvenþei a
fost extins ºi continuã sã se extindã.

posibilitatea aceasta este exclusã din start, singurul remediu este
aprovizionarea cu resurse din rãdãcinile profunde al dreptului
comun.
Influenþa precisã a imperativelor dreptului insolvenþei asupra diferitelor ramuri ale dreptului privat se concretizeazã adesea în capricii, conflicte ºi incompatibilitãþi, astfel încât ajungem sã ne întrebãm dacã, într-adevãr, scopul scuzã mijloacele?

EPISODUL 2. Insolvenþa înfrânge dreptul
civil în favoarea debitorului
Dreptul comun cedeazã în faþa imperativului redresãrii/reorganizãrii întreprinderii. Obiectivul salvãrii prioritare a
întreprinderii, finalitate impusã de legiuitor ºi jurisprudenþã,
conduce la adoptarea unor soluþii care fragilizeazã,
distorsioneazã regulile dreptului comun2.
Valoarea unui sistem de drept se mãsoarã prin capacitatea
de a gãsi un echilibru între interesele divergente. Nimeni nu
trebuie sã se simtã sacrificat în favoarea altora, însã fiecare
trebuie sã accepte o mãsurã a sacrificiului absolut necesar
integrãrii în societate atâta timp cât nu existã sentimentul cã
unei persoane i se cere mai mult decât altora.
Prin dispoziþiile art. 86 al Legii nr. 85/2006, contractele utile redresãrii sunt privilegiate în mod evident. Echilibrul contractual este astfel perturbat de promovarea unilateralã ºi exorbitantã a interesului debitorului. Dreptul comun obligã la respectul clauzelor negociate ºi al obligaþiilor asumate datoritã autonomiei voinþei. Conform dreptului comun, partenerii sunt liberi
sã negocieze ºi sã contracteze sau sã nu contracteze. Dacã au
optat pentru a contracta, sunt obligaþi sã-ºi respecte angajamentele. Pe de altã parte, numai cei care s-au obligat sunt þinuþi
de clauzele contractului, datoritã efectului relativ al acestuia.
Dacã un contract încheiat, în condiþiile activitãþii profitabile,
genereazã între pãrþi efecte de satisfacere a aºteptãrilor acestora,
în cazul stãrii de insolvenþã, aceastã satisfacere trece pe un plan
secund pentru a înfãþiºa mai ales valoarea contabilã a bunului ºi,
totodatã, utilitatea nemijlocitã a contractului pentru redresarea
debitorului. În confruntarea dreptului comun al obligaþiilor cu
dreptul insolvenþei, iese învingãtor cel de-al doilea, iar regulile
primului cedeazã locul regulilor celui de-al doilea dacã se urmãreºte acelaºi scop al redresãrii. Astfel, contractele în derulare se
considerã menþinute la data deschiderii procedurii, iar orice
clauze contractuale stipulând încetarea contractelor sau desfiinþarea lor pentru motivul deschiderii procedurii de insolvenþã
sunt nule.
Dacã unele contracte pot contribui la maximizarea averii
debitorului, administratorul judiciar/lichidatorul poate sã le
menþinã sau, în caz contrar, poate sã le denunþe.
Teoria autonomiei de voinþã, produs al liberalismului economic, este urmatã de o filosofie economicã, care atribuie contractului un obiectiv ce depãºeºte interesele pãrþilor, acest interes
fiind salvarea întreprinderii. Asistãm la o imixtiune perturbatoare a legii în contract. Intruziunea se justificã datoritã ameninþãrii existenþei relaþiilor contractuale de fenomenul insolvenþei. Se aduc astfel atingeri autonomiei voinþei în cadrul
continuãrii executãrii contractelor, atât cesiunii contractelor, cât
ºi forþei lor obligatorii.

Insolvenþa este o fiicã rebelã, dar nu independentã
Domeniul dreptului insolvenþei, necaracterizat prin limite
clare ºi evidente, marcat profund de o tendinþã de expansiune
permanentã, este situat la frontiera dreptului privat.
Cu toate acestea, dreptul insolvenþei nu este un drept autonom
faþã de dreptul comun. Pentru a vorbi de autonomie ar trebui sã se
identifice resursele necesare pentru excluderea sau cel puþin
filtrarea regulilor venite din exterior specifice altor ramuri de
drept. Acesta nu este cazul dreptului insolvenþei, care este calificat
drept un sub-ansamblu al dreptului comercial, relaþie transpusã
metaforic prin imaginea unei reþele cu mai multe ramuri
interconectate, prin care circulã seva unui trunchi comun1.
Dreptul insolvenþei este astfel un drept cuceritor cu tendinþe
invazive, care penetreazã dreptul privat. Aceastã intruziune
ridicã probleme în privinþa stabilirii raporturilor cu contextul
dreptului, deoarece legiuitorul contemporan are supãrãtoarea
tendinþã de a enunþa reguli, ignorând relaþia cu celelalte instituþii
de drept. Din comportamentul prezentat anterior s-ar deduce cã
aceste reguli se caracterizeazã prin autosuficienþã, însã cum
1
2

E. Chvika, Droit privé et procédures collectives, Ed. Defrénois, 2003, p. 6.
J.-L. Vallens, L’insolvabilité des entreprises en droit comparé. Pratique des affaires, Ed. Joly, Lextenso Editions, Conseil National, 2011.
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Înfrângerea autonomiei voinþei
Înfrângerea principiului autonomiei voinþei se realizeazã
prin subminarea continuã a libertãþii contractuale ºi a forþei
obligatorii a contractelor.
Analiza textului art. 86 al Legii nr. 85/2006 privind continuarea contractelor în curs dezvãluie derogãri substanþiale de la
principiul libertãþii contractuale, care presupune libertatea de
opþiune între a contracta ºi a nu contracta, libertatea alegerii
partenerului ºi libertatea negocierii clauzelor.
În situaþia datã, a insolvenþei debitorului, creditorul ar fi îndreptãþit sã cearã rezilierea, dar fiica rebelã se opune ºi inverseazã rolurile. Debitorul, în vãditã culpã contractualã, îºi arogã
dreptul de opþiune ºi poate sã impunã, prin administratorul
judiciar, continuarea executãrii de cãtre partener a prestaþiilor
contractuale. Raþiunea este iarãºi prioritatea interesului general
de redresare a debitorului. Sub aspect economic este limpede cã
ºansele de redresare depind de menþinerea acestor contracte.
Chiar dacã reorganizarea nu se realizeazã, existã raþiuni pentru
a se considera cã în perioada menþinerii contractelor s-a obþinut
cel puþin maximizarea averii debitorului.
Libertatea contractualã se opune nu doar la constrângerea
unui contractant pentru a continua o relaþie contractualã
împotriva voinþei sale, deºi el a stipulat clauza conform cãreia
este liberat, dar ºi la obligarea contractantului de a rãmâne legat
de raportul contractual bazat pe încrederea în capacitatea
partenerului de a-ºi onora obligaþiile de platã ºi în situaþia în care
acest partener este în stare de insolvenþã.
Dincolo de bunele intenþii ale falitului existã o stare obiectivã a averii acestuia care se caracterizeazã prin aceea cã nu
toate contractele în curs conduc la ameliorarea situaþiei acestei
averi ºi chiar la maximizarea valorii sale de piaþã, ci unele agraveazã insolvenþa dacã nu sunt imediat încetate, compromiþând
atât efectul pozitiv al continuãrii altor contracte, cât ºi starea
generalã ºi ºansele de reorganizare a debitorului.
Aceastã diversitate de situaþii a fost avutã în vedere de
legiuitor atunci când a nuanþat soarta acestor contracte.
Concepþia legiuitorului a fost ca ele sã nu înceteze automat,
odatã cu deschiderea procedurii ºi nici sã nu continue automat,
ci sã fie continuate selectiv numai cele care contribuie la
maximizarea averii debitorului, iar celelalte sã fie denunþate.
Determinarea situaþiei executãrii contractului ca fiind în curs
sau finalizatã, sau substanþial consumatã nu este întotdeauna simplã, dupã cum rezultã din jurisprudenþa americanã3 ºi francezã.

- nimeni nu poate fi silit sã contracteze cu cineva ºi nu cu
altcineva pe care l-a ales în mod liber;
- refuzul de a contracta este o manifestare a voinþei libere;
- forma convenþiei depinde de libera voinþã a pãrþilor, fiind
indiferentã forma în care se constatã conþinutul convenþiei.
Libertatea contractualã se opune constrângerii pãrþii
contractante pentru a continua o relaþie contrar voinþei sale.
Este lipsitã de sens o procedurã favorabilã redresãrii debitorului dacã ea nu conþine ºi cadrul necesar menþinerii activitãþii.

EPISODUL 3. Fiica rebelã emasculeazã
contractul
Lipsirea de efecte a unor clauze contractuale
Clauzele contractuale care-ºi pierd eficienþa în procedura
insolvenþei sunt:
a) clauzele de rezoluþiune de plin drept pentru cauzã de
faliment;
b) clauzele de rezoluþiune sau de reziliere de plin drept
pentru cauzã de neexecutare a obligaþiilor contractuale.
Lipsirea de efecte a acestor clauze, pentru cauzã de
insolvenþã, se justificã prin importanþa vitalã a acelor contracte
pentru reuºita redresãrii debitorului.
Legea considerã cã redresarea este mai importantã decât o
clauzã de rezoluþiune pentru cã redresarea este însuºi scopul
acestei legi. Drept consecinþã, clauzele de rezoluþiune sau de
reziliere de plin drept sunt sancþionate cu nulitatea ori sunt
considerate ca nescrise.
Clauze considerate nescrise
Începând cu dreptul roman ºi pânã în zilele noastre, s-a
dezvoltat progresiv ideea cã anumite clauze pot fi lipsite de forþã
obligatorie, chiar dacã ele au fost determinante pentru
încheierea contractului.
Astfel de clauze se regãsesc cu predilecþie în domeniul
contractelor de masã, repetitive ºi standardizate.
Treptat, jurisprudenþa a considerat ca nescrise:
a) convenþiile de asigurare de rãspundere civilã care
limiteazã durata garanþiei de asigurare la o perioadã mai scurtã
decât durata rãspunderii asiguratului;
b) convenþiile dintre coproprietari privind repartizarea
cheltuielilor comune privind pãrþile indivize dupã alte criterii
decât cele prevãzute de actul normativ în domeniu.
Acest gen de clauze riscã sã fie ignorate, chiar din momentul
înscrierii lor în convenþie ºi de aceea nici nu este necesarã
atacarea lor pe cale principalã în justiþie4.
Prin „clauzã” se înþelege, în sens generic, o dispoziþie particularã într-un act juridic care are ca obiect sã precizeze elemente sau modalitãþi. Ea are individualitate materialã, fiind partea unui act juridic unitar în sine ºi se distinge de alte pãrþi ale
actului. Nu este exclus ca ea sã nu prezinte decât o simplã individualitate intelectualã5.
Expresia „consideratã nescrisã” exprimã ideea cã aceastã
clauzã este consideratã cã nu a existat niciodatã, negându-se
realitatea juridicã.
Prin realitatea juridicã se înþelege ansamblul regulilor de
drept. Calificarea de clauzã nescrisã conduce la calificarea de
ficþiune de fiecare datã când o soluþie convenþionalã apare

Subminarea libertãþii contractuale
Scopul redresãrii unei întreprinderi viabile poate fi atins
numai dacã procedura insolvenþei înfrânge principiile libertãþii
contractuale ºi forþei obligatorii a convenþiei douã fundamente ale
dreptului privat al contractelor, justificate prin autonomia vointei.
Declinul autonomiei voinþei se exprimã în continua subminare a
libertãþii contractuale ºi a forþei obligatorii a contractului.
Derogãriile de la libertatea contractualã nesocotesc
caracteristiciile principiului libertatii contractuale care sunt:
a) libera opþiune între a se obliga contractual ºi a nu se obliga;
b) libera alegere a partenerului contractual;
c) libera determinare a conþinutului contractului.
În concluzie:
- nimeni nu este obligat sã contracteze;
- în urma negocierii pãrþile stabilesc liber obligaþiile asumate;
3
4

Pentru dezvoltãri, a se vedea I. Turcu, Tratat de insolvenþã, Ed. C.H. Beck, Bucureºti, 2006, p. 444-451.
E. Bénabent, Les obligations, 9e édition, Monchrestien, 2003, no. 204, note 1, p. 148.
5 Les principales clauses des contrats d'affaires, sous la direction de J. Mestre, Ed. Lextenso Editions, 2011.
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Intuitu personae ignorat
Un alt aspect al confruntãrii dreptului comun al obligaþiilor
izvorâte din contract cu procedura colectivã a insolvenþei se
referã la contractele intuitu personae. Tot aºa cum o persoanã
poate opta între a contracta sau a nu contracta, precum are ºi
libertatea de a determina conþinutul contractului, ea poate alege
ºi persoana cu care contracteazã.
În conformitate cu art. 92 al Legii nr. 85/2006, administratorul judiciar/lichidatorul poate sã denunþe un contract prin
care debitorul s-a obligat sã efectueze anumite servicii specializate sau cu caracter strict personal (intuitu personae), în afarã
de cazul în care creditorul acceptã efectuarea prestaþiei de cãtre
o persoanã desemnatã de administratorul judiciar/lichidator.
Curtea de Casaþie francezã, prin douã decizii de principiu
din 8 decembrie 1987 a afirmat principiul continuãrii contractelor încheiate intuitu personae, considerând cã rezilierea lor
pentru unicul motiv al deschiderii procedurii colective va
conduce la vidarea de conþinut a normelor care au ca scop
redresarea debitorului.
Principiul ºi forþa obligatorie a lui intuitu personae marcheazã un declin. În locul sãu apare o protecþie unilateralã a
debitorului în procedurã de insolvenþã ºi un dezechilibru voit al
raporturilor contractuale în detrimentul partenerilor in bonis.

contrarã unei reguli de drept. Constituie o ficþiune juridicã orice
ficþiune care compromite coerenþa sistemului juridic astfel cum
el este structurat tehnic prin definiþia ansamblului conceptelor
juridice ºi a reacþiilor care le unesc.
Este neîndoielnic cã pãrþile au consimþit clauza, dar ea este
privatã de forþã obligatorie sau pentru cã este contrarã comunei
voinþe a pãrþilor, sau pentru cã este contrarã unei valori considerate ca fiind constitutivã de ordine socialã. Sunt private de forþã
obligatorie clauzele care aduc atingere regulilor cele mai importante ale ordinii sociale, ºi anume cele care definesc valorile.
A considera ca nescrisã o clauzã înseamnã nu a nega
existenþa sa materialã, ci a nega valoarea ei juridicã.
Ineficienþa clauzelor de rezoluþiune sau de reziliere de plin
drept pentru cauza deschiderii procedurii insolvenþei aduce
atingere considerabilã principiului libertãþii contractuale
conform cãruia nicio parte contractantã nu poate fi obligatã sã
continue un contract dupã ce ºi-a rezervat dreptul de reziliere.
Sunt astfel paralizate clauzele care, în dreptul comun al
obligaþiilor, participã la gestiunea riscurilor. Drept consecinþã,
riscul se poate realiza. Contractul nu-ºi mai îndeplineºte rolul de
instrument al previziunii ºi pãrþile sunt ameninþate de pericolul
unor efecte economice dezastruoase sau, în orice fel, contrare
celor scontate la încheierea contractului.
Toatã diligenþa depusã de contractanþi pentru a anticipa diferite evenimente care ar putea perturba relaþiile contractuale este
anihilatã. Voinþa individualã, ca suport fundamental al acordului
voinþelor, devine estompatã într-un plan secundar, iar interesul
întreprinderii ºi posibilitãþile sale de redresare trec pe primul plan.
Clauzele menþionate, fiind ineficiente, executarea contractului poate continua. El va fi urmat întocmai, pãstrându-se, de
aceastã datã, echilibrul contractual convenit de pãrþi. În caz de
neexecutare fidelã, partea contractantã va putea utiliza contra
debitorului toate mijloacele ºi sancþiunile prevãzute de dreptul
comun. Rezultã astfel cã paralizarea clauzelor examinate mai
sus nu este suficientã pentru cã vor trebui neutralizate ºi
mecanismele de rupere a contractului pentru neexecutarea de
cãtre debitor a obligaþiilor contractuale.

Nesocotirea forþei obligatorii a contractului
Pentru a realiza redresarea debitorului în insolvenþã este
necesarã ºi pãstrarea legãturilor contractuale pe care acesta le-a
stabilit pe piaþã. Pentru a satisface aceastã exigenþã, procedura
insolvenþei poate înfrânge forþa obligatorie a contractului. Acest
principiu se traduce prin regula conform cãreia niciuna dintre
pãrþi nu se poate dezlega prin propria voinþã de raportul
contractual fãrã sã-ºi angajeze rãspunderea. Consimþãmântul
mutual este unicul mijloc prin care se poate dezlega ceea ce s-a
legat contractual. Aºa cum este obligatorie pentru pãrþile semnatare, convenþia este obligatorie ºi pentru instanþã. Instanþa este
obligatã sã respecte contractul ºi sã impunã respectarea lui.
Dacã una dintre pãrþi nu-ºi îndeplineºte obligaþiile, instanþa
poate sã o constrângã sã-ºi execute sarcinile.
Forþa obligatorie a contractelor permite obligarea partenerului contractual sã execute în continuare contractul conform
angajamentelor asumate. În acest context, procedura insolvenþei
înfrânge toate obstacolele prin regulile sale referitoare la
ruperea contractelor. Este lipsitã de eficienþã excepþia de
neexecutare a contractului, ca ºi rezoluþiunea judiciarã ºi este
ineficientã indivizibilitatea.
Partenerul contractual al debitorului aflat în redresare
judiciarã nu se poate sustrage îndeplinirii obligaþiilor sale
invocând excepþia de neexecutare sau rezoluþiunea judiciarã.
Excepþia de neexecutare constã în refuzul pãrþii contractante
de a-ºi executa obligaþiile cât timp nu a primit prestaþia celeilalte
pãrþi.
Procedura insolvenþei paralizeazã mecanismul excepþiei de
neexecutare impunând celeilalte pãrþi continuarea prestaþei cãtre
debitorul insolvent (art. 38 al Legii nr. 85/2006). Totodatã,
cocontractantul in bonis nu se poate prevala de împrejurarea cã
înainte de deschiderea procedurii debitorul a încetat executarea
obligaþiilor sale. Acest contract trebuie sã continue dacã
administratorul judiciar pretinde. Nici neexecutãrile anterioare
nu pot fi invocate de cocontractant pentru a se exonera de obli-

Suspendarea de drept a proceselor contra debitorului ºi
a mãsurilor de executare silitã pentru realizarea creanþelor
asupra debitorului sau bunurilor sale
Aceastã normã imperativã cuprinsã în art. 36 al Legii nr.
85/2006 are ca scop sã concentreze tot contenciosul debitorului
la judecãtorul-sindic, desemnat conform art. 6 din aceeaºi lege.
Suspendarea opereazã prin efectul legii ºi ea trebuie sã fie numai
constatatã la sesizarea sau cererea persoanei interesate. Din
momentul în care instanþa a sesizat deschiderea procedurii, dacã
nu procedeazã conform dispoziþiilor 36, ea genereazã o situaþie
conflictualã cu legea permiþând astfel reînnoirea, clipã de clipã,
a termenului de atacare a refuzului. Principiul celeritãþii care
este propriu ºi procedurii insolvenþei oferã dispensa de adoptare
a conduitei uzuale în sensul de a aºtepta pronunþarea hotãrârii
finale de cãtre instanþa învestitã ºi devenitã incompetentã.6
Scopul acestor norme legale este menþinerea averii
debitorului în starea existentã la deschiderea procedurii.
Efectul suspendãrii legale se produce inclusiv cu privire la
cererile de proprire asupra fondurilor bãneºti din contul bancar
al debitorului.7
6

I.Turcu, Legea procedurii insolvenþei, Comentariu pe articole, Editþa a 3-a,2009,pag. 305. În acelaºi sens CSJ Sect. Cont.Adm.,Dec. nr. 402 din
3 februarie 2004 în B.C. 2005, pag 10; CSJ Sect. Com., Dec. nr 3505 din 8 octombrie 1998,R.D.C. nr. 12/2000, pag. 196
7 C.A. Cluj, Sect. Com. Cont.Adm., Dec. nr. 103/2 martie 1999, B.J. 1999, pag 388
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gaþiile sale. Interesul întreprinderii de a se redresa are prevalenþã
asupra interesului personal al uneia dintre pãrþile contractante.
În ce priveºte viitorul, desigur cã se va continua executarea
contractului conform clauzelor sale ºi, totodatã, conform
regimului legal de drept comun al contractului. Administratorul
judiciar care a cerut continuarea contractului este obligat sã
furnizeze cocontractantului ceea ce s-a obligat debitorul.
Paralizarea excepþiei de neexecutare se aplicã ºi pentru
angajamentele anterioare de naturã financiarã, dar ºi pentru
obligaþiile de a face sau de a da.
Dreptul comun pretinde ca o condiþie rezolutorie sã fie
întotdeauna subînþeleasã în contractele sinalagmatice.
Tot un aspect al înfrângerii forþei obligatorii a contractului
este ºi dispoziþia din art. 41 al Legii nr. 85/2006 privind
suspendarea curgerii dobânzilor, majorãrilor sau penalitãþilor de
orice fel, precum ºi orice cheltuialã (toate denumite generic
accesorii), dupã data deschiderii procedurii. Excepþiile sunt
prevãzute pentru creanþele nãscute anterior deschiderii
procedurii în alin. (2) ºi (3) din art. 41 al Legii nr. 85/2006.
În ce priveºte creanþele nãscute ulterior deschiderii
procedurii, dobânda, majorarea sau penalitatea ca ºi cheltuielile
nu vor putea fi adãugate creanþelor dacã nu sunt cuprinse în
planul de reorganizare confirmat.

minãrii conexitãþii creanþelor anterioare deschiderii procedurii
în mãsura în care ele rezultã din continuarea raporturilor de
afaceri ºi dupã deschiderea procedurii.
În doctrinã s-a preconizat asigurarea protecþiei victimei prin
recunoaºterea dreptului de continuare a relaþiilor de afaceri.
Pentru a detecta abuzul de reziliere unilateralã a contractului pe
duratã nedeterminatã, jurisprudenþa francezã a luat în considerare, pe de-o parte, investiþiile importante ale victimei ºi, pe
de altã parte, prevederile contractuale de lungã duratã pentru
asigurarea perenitãþii întreprinderilor. De asemenea, s-a avut în
vedere îndeplinirea obligaþiei precontractuale de informare sau
durata relaþiilor de afaceri anterioare.
Distinct de ipoteza menþinerii imperative a relaþiilor de
afaceri între contractanþi, partenerii comerciali ai unui debitor în
insolvenþã se pot regãsi în situaþia de a rãspunde pentru
menþinerea culpabilã a relaþiilor de afaceri cu debitorul. Scopul
este protecþia creditorilor aflaþi în imposibilitate de a-ºi recupera
creanþele. Partenerii sunt învinuiþi cã au generat prin comportamentul lor o aparenþã de solvabilitate a debitorului prelungind
excesiv relaþiile de afaceri cu acesta. Aceastã prelungire a indus
în eroare pe creditori asupra situaþiei reale a debitorului ºi i-a
determinat sã continue raporturile de afaceri cu acesta. Motivul
este adeseori invocat de creditori cu ocazia deschiderii
procedurii insolvenþei faþã de debitorul principal.

EPISODUL 4. Fiica rebelã dezavueazã
compensaþia

Ineficienþa indivizibilitãþii
În dreptul francez, art. L. 621-28 alin. (6) din Codul comerþului precizeazã cã oricare ar fi norma legalã sau clauza
contractualã, nicio indivizibilitate nu poate rezulta din simplul
fapt al deschiderii procedurii insolvenþei. Cocontractantul nu are
posibilitatea sã opunã indivizibilitatea obligaþiilor contractuale
pentru a rezilia contractul odatã cu deschiderea procedurii9

Continuitatea relaþiilor de afaceri
Doctrina francezã a preconizat recunoaºterea dreptului de
continuare a relaþiilor de afaceri în procedura insolvenþei ºi în
afara ei.
Relaþiile de afaceri constituie un concept recent ºi în plinã
expansiune în doctrinã ºi jurisprudenþã. Sub aspectul semantic,
termenul „relaþii” atestã o pluralitate de raporturi între persoane,
iar „afaceri” este un termen vag care abia în secolul XIX în
Franþa ºi-a cãpãtat conotaþia economicã8
Sub aspect economic, relaþiile de afaceri trebuie sã fie
definite ca ansamblul tranzacþiilor economice între diferiþii
parteneri. Noþiunea este heterogenã, cuprinzând o mare varietate
de relaþii. În sânul acestei noþiuni generice se cuprind relaþii
specifice sub aspectul obiectului. În dreptul insolvenþei, aceste
relaþii sunt reglementate în art. 86, referitor la soarta unor
contracte în curs de executare ºi în art. 79-80 cu referire la
suprimarea efectelor unor contracte ale debitorului.
În dreptul insolvenþei, jurisprudenþa se referã la relaþiile de
afaceri în cadrul aprecierii conexitãþii între datorii ºi creanþe
contractuale pentru a conchide dacã opereazã compensaþia
legalã (art. 52 al Legii nr. 85/2006), precum ºi în cadrul exa-

Cesiunea forþatã a contractului
În legislaþia francezã de drept comercial, alternativa la
cesiunea întreprinderii în ansamblul ei este cesiunea
contractului, care permite înlocuirea unei pãrþi contractante cu
alta. Aceastã cesiune are un caracter necesar pentru menþinerea
activitãþii ºi problema este determinarea gradului de necesitate.
Sunt indispensabile pentru cesiunea lor contractele care
reprezintã un element vital al activitãþii.
Excluderea compensaþiei
Art. 1616-1618 din noul Cod civil10 reglementeazã efectele
compensaþiei datoriilor reciproce, compensaþie care opereazã de
plin drept, precum ºi situaþiile în care este exclusã.
Art. 1618 NCC interzice compensaþia în trei situaþii:
a) atunci când creanþa opusã în compensare rezultã dintr-un
act illicit, fãcut cu intenþia de a pãgubi;

8

"Avem acum un târg pe sãptãmânã unde se încheie afaceri suficient de considerabile în animale ãi în grâu." (Balzac, Le Médicine de campagne,
1833, p. 52, citat de B. Magerand, Les relations d'affaires en droit des obligations, Presse Universitaires D'AIX-MARSEILLE, 2003, p. 16).
9 E. Chvika, Droit privé et procédures collectives, Ed. Defrénois, 2003, p. 47.
10 Art. 1.616. Noþiune - Datoriile reciproce se sting prin compensaþie pânã la concurenþa celei mai mici dintre ele.
Art. 1.617. Condiþii - (1) Compensaþia opereazã de plin drept de îndatã ce existã douã datorii certe, lichide ºi exigibile, oricare ar fi izvorul lor,
ºi care au ca obiect o sumã de bani sau o anumitã cantitate de bunuri fungibile de aceeaºi naturã.
(2) O parte poate cere lichidarea judiciarã a unei datorii pentru a putea opune compensaþia.
(3) Oricare dintre
Art. 1618. Cazuri în care competenþa este exclusã.
Competenþa nu are loc atunci când:
a) creanþa rezultã dintr-un act fãcut cu intentia de a pãgubi
b) datoria are ca obiect restituirea bunului dat în depozit sau cu titlul de comodat;
c) are ca obiect un bun insesizabil.
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b) atunci când datoria are ca obiect restituirea bunului dat în
depozit sau cu titlu de comodat ºi partea datornicã este interesatã
sã facã uz de dreptul de retenþie;
c) când bunul este insesizabil. De exemplu, sunt insesizabile
creanþele privind dreptul de întreþinere ºi creanþele salariale ºi
fiscale.
Noul Cod civil aduce schimbarea
Un text interesant este cel cuprins în alin. (3) al art. 1617:
„Oricare dintre pãrþi poate renunþa, în mod expres ori tacit, la
compensaþie.” Din acest text rezultã cu claritate ºi fãrã putinþã
de interpretare diferitã cã instituþia compensaþiei nu este de
ordine publicã, deoarece depinde de voinþa uneia sau alteia
dintre pãrþile raportului de compensaþie sã renunþe la efectele
compensaþiei, care s-ar produce „de plin drept” ºi aceastã renunþare poate fi nu numai expresã, ci ºi tacitã. Aceastã normã,
din alin. (3) al art. 1617 are o importanþã capitalã în procedura
insolvenþei.
Dreptul de a opune compensaþia îl are ºi garantul fideiusor al
uneia dintre obligaþii, dar debitorul principal nu poate opune
compensaþia creditorului cu creanþa pe care fideiusorul o are
faþã de creditor, neexistând identitatea de calitãþi.
Drepturile dobândite de o terþã persoanã nu pot fi
prejudiciate de compensaþie. Debitorul terþ poprit, care dobândeºte o creanþã faþã de creditorul popritor nu poate opune
compensaþia faþã de acest creditor. Debitorul care a plãtit datoria
nu mai poate opune compensaþia ºi nu se mai poate prevala, în
dauna terþelor persoane, de garanþiile creanþei sale.
De asemenea, nu mai poate fi opusã terþei persoane
compensaþia pe care debitorul putea sã o invoce înainte de a
accepta pur ºi simplu cesiunea sau ipoteca asupra creanei
consimþitã de creditorul sãu unui terþ.
Dacã debitorul nu a acceptat cesiunea sau ipoteca, dar
aceasta i-a devenit opozabilã, este împiedicatã numai compensaþia datoriilor creditorului iniþial nãscute ulterior opozabilitãþii
cesiunii sau ipotecii.

ºi chiar când debitorii n-ar ºti nimic despre aceasta; cele douã
datorii se sting reciproc în momentul când ele se gãsesc existând
deodatã ºi pânã la concurenþa cotitãþii lor respective”. Aceste
dispoziþii sunt incompatibile cu principiile fundamentale, de
ordine publicã, ale procedurii insolvenþei, reglementate de
Legea nr. 85/2006, pentru urmãtoarele motive:
1) aceastã compensare legalã încalcã flagrant ordinea de
prioritate a creanþelor prevãzutã ca normã de interes public la
art. 123 din Legea nr. 85/2006 ºi aceastã încãlcare a ordinii este
deosebit de flagrantã în ce priveºte creanþele de la punctele 8 ºi
9 ale art. 123;
2) prin aceastã compensare sunt favorizaþi, contrar însuºi
scopului legii, prevãzut la art. 2 din Legea nr. 85/2006, acei
creditori care au ºi calitatea de datornici faþã de debitorul în procedurã, în prejudiciul inevitabil al celor care sunt numai creditori (iar unii chiar creditori privilegiaþi) din cauzã cã în averea
debitorului nu mai intrã acele fonduri cu care sunt datori creditorii ce se prevaleazã de compensaþie. Se diminueazã astfel, în
mod corespunzãtor sumele ce vor putea fi plãtite creditorilor cu
rang prioritar faþã de cei care invocã o compensaþie legalã;
3) compensaþia legalã încalcã principiului enunþat în art. 125
al Legii nr. 85/2006, conform cãruia “creditorii dintr-o categorie
pot primi suma numai dupã deplina îndestulare a titularilor de
creanþe din categoria ierahic superioarã potrivit ordinii
prevãzute de art. 123”;
4) conform principiilor specifice Legii insolvenþei, singura
soluþie corectã este ca fiecare creditor cu dublã calitate, atât
creditor, cât ºi datornic faþã de debitor, mai întâi sã plãteascã
ceea ce datoreazã debitorului ºi apoi sã îºi înscrie creanþa în
tabel la rangul cuvenit de prioritate;
5) pentru România, nu era obligatorie preluarea art. 6 din
Regulamentul UE 1346/2000, pentru cã nici Danemarca nu a
preluat-o, dupã cum rezultã din pct. 33 al Preambulului.
Precedentul era deja creat ºi în legislaþia noastrã prin OUG nr.
10/2004, care a refuzat sã preia întregul capitol ce reglementeazã reorganizarea din Directiva DALEC.

O preluarea necriticã ºi nelegalã
În procedura insolvenþei, textul art. 52 din Legea nr. 85/2006
recunoaºte efectele compensaþiei legale. Aceastã recunoaºtere,
este conformã Regulamentului UE 1346/2000, Preambul pct. 26
ºi textului art. 6. Textul art. 52 prevede cã “deschiderea procedurii de insolvenþã nu afecteazã dreptul unui creditor de a invoca
compensarea creanþei sale cu cea debitorului asupra sa, atunci
când condiþiile prevãzute de lege în materie de compensare
legalã sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii“.
În opinia noastrã, introducerea acestui text în Legea nr.
85/2006 este o gravã eroare, provocatã de preluarea necriticã a
literei regulamentului menþionat, deoarece compensaþia este
incompatibilã cu procedura insolvenþei, reglementatã de Legea
nr. 85/2006.
Astfel, conform prevederilor art. 149 din Legea nr. 85/2006
„dispoziþiile prezentei legi se completeazã, în mãsura
compatibilitãþii lor cu cele ale Codului de procedurã civilã,
Codului civil, Codului comercial român ºi ale Regulamentului
(CE) 1346/2000 referitor la procedurile de insolvenþã”.
Art. 52 se referã la compensarea creanþei creditorului cu
creanþa debitorului faþã de el „atunci când condiþiile prevãzute
de lege în materie de compensare legalã sunt îndeplinite la data
deschiderii procedurii”. Prin condiþiile prevãzute de lege în
materie de compensare legalã se înþeleg dispoziþiile art. 1144
C.civ. anterior „Compensaþia opereazã de drept, în puterea legii,

Compensaþia este o operaþiune matematicã, dar nu ºi
maºinalã
Pentru a înþelege corect mecanismul care se opune
compensaþiei, trebuie mai întâi sã înþelegem ºi sã fim de acord
cã 1 + 1 nu este doar egal cu 2, ci ºi cu relaþia între 1 ºi 2, acel
plus (+) fiind un element care se adaugã cifrei 2. Tot astfel,
relaþia între creditor ºi debitor este una în situaþia de normalitate
a comerþului ºi alta în situaþia de crizã pe care o genereazã
insolvenþa. Multe lucruri se schimbã odatã cu starea de
insolvenþã ºi toate aceste schimbãri se aflã sub geneza unei
însuºiri specifice a acestei proceduri: caracterul colectiv. Dacã
pânã la insolvenþã raporturile se stabileau între debitor ºi un
creditor, odatã cu deschiderea procedurii insolvenþiei, relaþiile se
stabilesc între debitor ºi toþi creditorii la un loc ºi fiecare în
parte, precum ºi între creditori aceluiaºi debitor. Aceastã
þesãturã complicatã nu reprezintã toar o cantitate suplimentarã,
diferitã, ci ºi o calitate cu totul schimbatã a raporturilor între
debitor ºi creditorii sãi pentru cã procedura insolvenþei nu este
doar colectivã, ci este ºi concursualã (concurenþialã). Precaritatea averii debitorului naºte spaima creditorilor cã nu vor fi
plãtiþi. Cei precauþi sunt mai calmi, cei creduli sunt disperaþi,
legea îi potoleºte pe toþi, instituind o ordine necruþãtoare ºi un
sistem de distribuire riguros. Mai întâi se îndestuleazã
practicianul în insolvenþã pentru integralitatea drepturilor sale
bãneºti ºi apoi vine rândul, pentru ceea ce a mai rãmas numai,
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creditorilor privilegiaþi sau cu creanþe garantate. Marea masã a
creditorilor sunt, în modul cel mai firesc, chirografari. Aproape
întotdeauna nu ajung banii.
În aceastã ordine militãreascã, cel ce încearcã sã se strecoare
neplãtindu-ºi datoria faþã de debitor ºi valorificându-ºi propria
creanþã de rang inferior înaintea creditorilor care posedã creanþe
cu rang prioritar nu are nicio ºansã legalã, dar poate avea o
ºansã nesperatã în eroarea judiciarã.
Cu toatã fermitatea ne opunem acestor tendinþe ºi, în
sprijinul opoziþiei existã solide argumente de text.
Noutatea revoluþionarã constã în proclamarea principiului
conform cãruia, compensaþia nu este un efect de ordine publicã,
ci ea poate fi înlãturatã în sensul cã „oricare dintre pãrþi poate
renunþa, în mod expres sau tacit, la compensaþie” (alin. (3) al art.
1617).
Dacã primul alineat al acestui articol reprezintã un vestigiu
al Codului actual, prin consevarea expresiei „compensaþia opereazã de plin drept” (în Codul actual art. 1144: „Compensaþia se
opereazã de drept, în puterea legii”), în schimb, textul celui deal treilea alineat ne avertizeazã cu claritate cã oricât de automat
ar acþiona, efectul compensaþiei poate fi înlãturat prin renunþare
la compensaþie, de cãtre „oricare dintre pãrþi”. Este limpede cã
administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar desemnat în
procedura insolvenþei este dator, în virtutea celor douã principii
menþionate anterior (principiul ordonãrii rangului creanþelor ºi
principiul maximizãrii averii debitorului) sã renunþe expres sau
implicit la compensare, refuzând sã înscrie creanþa ºi obligândul pe acel creditor sã plãteascã mai întâi ceea ce datoreazã faþã de
averea debitorului.
Teoretic, trei ipoteze pot fi imaginate:
1) creanþa creditorului este mai micã decât datoria lui faþã de
debitor. Creditorul nu are niciun interes sã participe la
procedurã;
2) creanþa creditorului este mai mare decât datoria lui faþã de
debitor. Creditorul va cere înscrierea diferenþei dintre cele douã
creanþe;
3) creanþele sunt egale, ipotezã pur teoreticã. Creditorul nu
va participa la procedurã, neavând niciun interes.
Este posibil ca acel creditor sã conteste, în totul sau în parte,
creanþa debitorului faþã de el. Dacã, în aceastã ipotezã, participã
la procedurã ºi cere înscrierea creanþei în tabel, se procedeazã
conform celor expuse anterior. Mai întâi i se va cere sã plãteascã
datoria faþã de averea debitorului ºi, în mãsura în care va aprecia
administratorul judiciar sau, dupã caz, lichidatorul, creanþa se va
înscrie la rangul cuvenit.

ºi supunerea acestei sancþiuni intereselor procedurii. În acest
mod se permite participanþilor la procedurã sã cunoascã
realitatea drepturilor debitorului ºi concomitent se asigurã
continuarea procedurii. Regimul juridic al revendicãrii în acest
context relevã un compromis între imperativele dreptului civil ºi
cele ale dreptului insolvenþei11.
Revendicarea, în procedura insolvenþei, are caracterul unei
excepþii la o excepþie. Admiterea acþiunii apare astfel ca o supunere a dreptului insolvenþei faþã de dreptul civil, aceastã
supunere fiind atenuatã prin adaptarea regimului acþiunii la
nevoile procedurii colective.
Recunoaºterea dreptului de proprietate în cuprinsul unei
proceduri colective a fost întotdeauna consideratã ca legitimã,
deºi exercitarea acþiunii contravine ideii de procedurã colectivã
ºi exprimã mai curând supunerea dreptului special faþã de
dreptul comun. Dacã admiterea acþiunii în revendicare, ca
modalitate de protejare a dreptului de proprietate, este contrarã
imperativelor procedurii insolvenþei, ea permite ca aceastã
procedurã sã se conformeze respectului proprietãþii ca imperativ
de drept comun.
Dreptul insolvenþei impune o disciplinã strictã a ansamblului
partenerilor contractuali ai debitorului în speranþa cã recunoaºterea drepturilor lor le va asigura plata ulterioarã. Ansamblul bunurilor ºi relaþiilor financiare ale debitorului sunt puse în slujba
redresãrii prin douã mãsuri: pe de-o parte, obligaþiile anterioare
deschiderii procedurii sunt îngheþate, astfel cã vor putea fi
plãtite numai în situaþia în care reluarea activitãþii asigurã
mijloacele necesare; pe de altã parte, partenerii contractuali sunt
stimulaþi sã participe la efortul redresãrii, eventual chiar prin
renunþarea la o parte din pretenþii.
În aceastã privinþã, drepturile proprietarilor sunt percepute
ca obstacol în procedura colectivã. Proprietarii ar trebui sã fie
supuºi aceluiaºi regim ca ºi ceilalþi contractanþi, în sensul de aºi abandona dreptul spre binele comun ºi dacã aceste bunuri
revendicate s-ar vinde, sã primeascã numai o parte din preþul
obþinut. Revendicarea ºi retragerea bunurilor din averea
debitorului fac dificilã, dacã nu imposibilã, reluarea activitãþii
debitorului. Respectul dreptului de proprietate apare deci în
contradicþie cu scopul procedurii colective.
Valorificarea dreptului de proprietate prin retragerea bunului
din procedurã este contrarã intereselor reorganizãrii. Pentru a
ieºi din procedurã, proprietarul demonstreazã superioritatea
dreptului sãu faþã de creditori. Respectul dreptului de proprietate
în procedura insolvenþei începe prin admiterea acþiunii în revendicare astfel cum este conceputã de dreptul civil. Succesul revendicãrii va permite restituirea bunului al cãrui drept este demonstrat, prin exclusivismul proprietãþii, adicã prin excluderea
tuturor celorlalþi de cãtre proprietar, de la beneficiul bunului sãu.
Remarcãm însã cã procedura insolvenþei, impunând colectivizarea bunurilor gãsite în averea debitorului, în vederea
redresãrii acestuia, permite utilizarea bunului pentru profitul
comun, deºi debitorul este doar detentor. Apare astfel cu certitudine ideea cã revendicarea în procedura colectivã corespunde
celei de drept civil, fiind o acþiune care utilizeazã puterea
proprietarului de a exclude terþele persoane de la beneficiul
bunului sãu, prin dovedirea dreptului ºi restituirea lucrului.
Manifestare a proprietãþii în procedura insolvenþei, revendicarea apare ca o evidenþã, astfel cã proprietatea serveºte ca
garanþie, iar proprietarul apare mai curând ca un creditor care ar

EPISODUL 5. FIICA REBELÃ DEZAVUEAZÃ
REVENDICAREA
Admisibilitatea revendicãrii în principiu
Acþiunea în revendicare reglementatã de art. 90 din Legea nr.
85/2006, în procedura insolvenþei, derogã de la acþiunea în
revendicare de drept comun. Ea trebuie sã fie promovatã într-un
termen limitat, în absenþa unui conflict imediat privind
proprietatea ºi reprezentând prin exercitarea ei nevoia
proprietarului de a-ºi conserva plenar dreptul. În felul acesta
acþiunea reprezintã nu numai respectul dreptului de proprietate
în cadrul dreptului procedurilor colective, dar, totodatã, prezintã
11

M. Laroche, op. cit., p. 55.

7

trebui sã se supunã disciplinei colective. Ar fi atunci aparent
legitimã respingerea acþiunii proprietarilor garantaþi, chiar dacã
li s-ar recunoaºte un rang preferenþiar în distribuire. Totuºi,
legislaþia ºi doctrina admit acþiunea fãcând sã prevaleze
proprietatea asupra creanþei.
Mai multe decizii ale Curþii Europene a Drepturilor Omului
au calificat procedura insolvenþei ca o mãsurã de reglementare a
folosinþei bunurilor, atât faþã de debitor, privat de aceastã
folosinþã, cât ºi faþã de situaþia creditorilor. În concepþia Curþii,
procedura colectivã urmãreºte asigurarea unei gestiuni echitabile a bunurilor în vederea garantãrii unei protecþii identice
pentru toþi creditorii12.

Ipotezele aplicãrii art. 90
Analiza textului conduce la concluzia cã este aplicabil în
douã ipoteze: a) în cazul în care bunul se aflã în averea debitorului consignatar în temeiul unui contract de consignaþie; b) în
toate celelalte situaþii în care în averea debitorului se regãsesc
bunuri de orice fel aparþinând altor persoane.
Atunci când bunul aparþinând altei persoane se aflã în averea
debitorului consignatar ca urmare a încheierii unui contract de
consignaþie cu proprietarul bunului, sunt aplicabile dispoziþiile
art. 21 din Legea nr. 178/1934, modificatã prin Legea nr.
34/1936: „în caz de faliment al consignatarului, consignantul va
putea revendica bunurile încredinþate sau preþul lor care nu
fusese plãtit în bani, sau altfel”.

Adaptarea acþiunii de drept civil la specificul procedurii
insolvenþei
Pentru protejarea dreptului sãu de proprietate, acþiunea în
revendicare permite proprietarului sã extragã din procedura
colectivã bunul sãu, contravenind astfel intereselor procedurii. De
aceea acþiunea a fost adaptatã imperativelor procedurii insolvenþei
prin stabilirea unui termen de exercitare a acþiunii. În acest mod,
interesul legitim al procedurii colective este impus ºi acþiunii în
revendicare. Termenul impus pentru exercitare este un obstacol în
calea revendicãrilor, cu care legislaþia a urmãrit sã permitã ºansa
rãmânerii în averea debitorului a cât mai multor bunuri.
Critica acestei idei a susþinut cã s-a impus revendicãrii o
trecere îngustã care ar putea deveni impracticabilã ºi care ar
putea paraliza exerciþiul dreptului. În realitate, proprietarii au
fost stimulaþi sã se hotãrascã rapid în privinþa soartei bunului. Pe
de-o parte, dacã procedura insolvenþei a respectat exigenþele
protecþiei dreptului de proprietate impuse de dreptul comun, pe
de altã parte, ea a impus ca retragerile sã fie cât mai puþine ºi
celeritatea procedurii sã nu fie afectatã. A fost astfel indispensabilã limitarea în timp a exercitãrii acþiunii în revendicare.
Restituirea bunului este oricum autorizatã numai în mãsura în
care s-a dovedit realitatea dreptului revendicat. Dacã redresarea
este posibilã, revendicarea trebuie sã fie operatã rapid ºi urgenþa
justificã derogarea de la o normã juridicã ºi sacrificarea unui
drept faþã de altul. Clarificarea posibilelor revendicãri este
importantã pentru elaborarea planului de reorganizare. Ar fi
inutil sã se spere la reorganizare dacã majoritatea mijloacelor de
producþie fac obiectul revendicãrii.

Dilemele jurisprudenþei actuale
Jurisprudenþa actualã a fost confruntatã cu soluþionarea unor
aspecte litigioase, cum sunt calificarea corectã a clauzelor
(vânzare sau consignaþie), neparticiparea consignantului la
vânzare; obligaþia consignatarului de conservare ºi altele.
Astfel, prin decizia Curþii Supreme de Justiþie, secþ. com., nr.
2549 din 9 aprilie 200213 s-a statuat cã, în aplicarea corectã a dispoziþiilor art. 970 C.civ., convenþiile trebuie sã fie executate cu
bunã-credinþã, pãrþile fiind obligate nu numai pentru cele stipulate
expres în acele convenþii, ci ºi pentru toate consecinþele pe care
echitatea, obiceiul sau legea le atribuie acelor obligaþii, conform
naturii lor. De aceea, nici instanþa nu poate sã confere unui contract de consignaþie o calificare diferitã, de vânzare-cumpãrare.
În speþã s-a confirmat decizia Curþii de Apel Târgu-Mureº
care a respins pretenþiile consignantului de a-i fi plãtit preþul
pentru bunurile încredinþate consignatarului. Curtea Supremã de
Justiþie a reþinut cã potrivit termenilor expliciþi ai contractului
dintre pãrþi, acesta se calificã drept contract de consignaþie
guvernat de Legea nr. 178/1934. Pretenþia consignantului de a fi
obligat consignatarul sã-i plãteascã preþul bunurilor predate
acestuia este nefondatã pentru cã bunurile nu au fost vândute ºi
consignantul a fost modificat de consignatar sã le preia, dar nu
s-a conformat. Aceste bunuri au rãmas în proprietatea
consignantului, iar obligaþia consignatarului de a preda preþul
consignantului ia naºtere numai dupã vânzarea bunurilor.
Într-un alt litigiu, Curtea Supremã de Justiþie, secþ. com.,
prin dec. nr. 4311 din 20 iunie 200214 a stabilit cã la vânzarea
bunurilor predate în consignaþie participã numai consignatarul,
nu ºi consignantul ºi în consecinþã acestuia din urmã nu i se
poate pretinde sã facã dovada vânzãrii bunurilor.

Conceptul de bunuri care „aparþin” altor persoane (art.
90 din Legea nr. 85/2006)
Textul art. 90 alin. (1) reglementeazã situaþia unor bunuri
aflate în averea debitorului (i) la data înregistrãrii cererii introductive sau (ii) la data expirãrii termenului pentru înregistrarea
contestaþiei debitorului faþã de cererea creditorului pentru deschiderea procedurii ori (iii) la data respingerii contestaþiei debitorului împotriva acestei cereri, aceste bunuri aparþinând „altor
persoane”. Alin. (2) reglementeazã situaþia în care bunurile aflate
anterior în averea debitorului ºi aparþinând altor persoane nu se
mai pot identifica în averea debitorului la data revendicãrii lor.
Persoana care pretinde cã un bun care îi aparþine se aflã în
averea debitorului poate sã-l revendice, declarând ºi dovedind
titlul sau cauza juridicã de care se prevaleazã. Revendicarea
poate fi exercitatã ºi de uzufructuar, nu numai de un proprietar.
Din termenii textului alin. (1) al art. 90 „orice alt bun”
rezultã cã norma juridicã este aplicabilã deopotrivã bunurilor
imobile, ca ºi celor mobile.
12
13
14

Recuperarea bunului
În primul alineat al art. 90 este reglementatã ipoteza conform
cãreia, la una dintre datele alternative specificate acolo, bunul se
gãseºte efectiv în averea debitorului.
În aceastã ipotezã, proprietarul bunului îl va putea recupera,
excepþie fãcând situaþia în care debitorul are un drept de garanþie
valabil asupra bunului. Atunci când debitorul este consignatar,
el nu are nicio garanþie valabilã asupra bunului deoarece
conform art. 4 al Legii nr. 178/1934 consignantul poate relua ºi
ridica, oricând, chiar dacã contractul s-a încheiat pe o duratã
determinatã, toate sau numai o parte din bunurile încredinþate
consignatarului, fãrã sã fie obligat la o prealabilã înºtiinþare.
Reluarea bunurilor de cãtre consignant se poate obþine ºi pe
calea proceduralã a ordonanþei preºedinþiale care poate fi emisã
ºi fãrã citarea pãrþilor dar numai în ipoteza în care contractul de

Pentru dezvoltãri privind jurisprudenþa Curtea Europeanã a Drepturilor Omului, a se vedea M. Laroche, op. cit., p. 62 ºi urm.
C. Cucu, M. Gavriº, Contractele comerciale. Practicã judiciarã, Ed. Hamangiu, Bucureºti, 2006, p. 95.
Ibidem, p. 97.

8

consignaþie are forma autenticã notarialã. Dacã acest contract
are forma înscrisului sub semnãturã privatã, ordonanþa
preºedinþialã se va da cu citarea pãrþilor, dar cu maxima urgenþã,
termenul pentru citare fixându-se în ziua urmãtoare celei în care
s-a înregistrat cererea.
Preavizul cãtre consignatar nu este obligatoriu nici chiar
dacã a fost prevãzut în contract.
Pentru a risipi orice îndoialã cu privire la opoziþia debitorului consignatar faþã de cererea consignantului proprietar al bunurilor, dispoziþiile art. 90 din Legea nr. 178/1934 sunt categorice: consignatarul nu poate exercita niciun drept de retenþie nici
asupra bunului nici asupra preþului în raport cu consignantul.
În alin. (2) al art. 90 este reglementatã ipoteza conform
cãreia la oricare dintre datele menþionate alternativ în alin. (1)
bunul proprietatea consignantului nu se aflã în averea acestuia ºi
nici nu poate fi recuperat de cãtre consignant sau de cãtre debitor de la actualul deþinãtor, consignantul va avea numai un drept
de creanþã care se va înregistra în tabelul creanþelor cu valoarea
pe care bunul o are la acea datã, presupunând cã aceastã valoare
este inferioarã evaluãrii fãcute la predarea bunului. Dacã consignantul debitor s-a aflat în posesia bunului la una dintre datele
alternative specificate în primul alineat al art. 90 iar ulterior
acelei date a pierdut posesia, se considerã cã aceastã pierdere îi
poate fi imputatã cu titlu de culpã contractualã ºi în consecinþã
creanþa consignantului va fi înscrisã în tabel la valoarea pe care
bunul o avea la data încheierii contractului de consignaþie.

(ii) Cea de a doua categorie cuprinde vânzãrile cu rezerva
dreptului de proprietate.
(iii) A treia situaþie vizeazã toate cazurile în care bunul a
ajuns în averea debitorului fãrã justificare ºi este urmãrit de
proprietar pentru a fi redobândit.
Credit pentru consum
Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de
credit pentru consum destinate consumatorilor persoane fizice
prevede în art. 10 dispoziþia conform cãreia în situaþia în care
consumatorul nu ºi-a îndeplinit obligaþiile contractuale, creditorul poate apela la cãile legale în vederea returnãrii bunurilor.
Înainte de a uza de aceste cãi legale, creditorul este obligat sã
solicite consumatorului acordul scris pentru restituirea bunului.
Bunurile vor fi ridicate de vânzãtor, cu obligaþia de a restitui creditorului contravaloarea lor. Textul nu conþine o referire expresã
la rezerva dreptului de proprietate – ºi în acest mod subzistã ambiguitatea mecanismului juridic – sau rezerva proprietãþii sau
vânzarea rezoluþionatã, niciuna dintre ipoteze neavând
prevalenþã categoricã.
Bunuri în depozit
O altã ipotezã vizatã de textul art. 90 alin. (1) este aceea
conform cãreia bunul se aflã în averea debitorului cu titlul de
depozit. Jurisprudenþa românã din secolul XIX a statuat în
sensul cã un creditor depozitar este în drept sã revendice marfa
aflatã în depozitul persoanei cãzute în faliment, dar pentru
aceasta trebuie sã promoveze acþiunea în revendicare în timp
util, înainte de lichidarea bunurilor care s-au aflat în averea
debitorului, în caz contrar nemaiavând decât posibilitatea sã se
înscrie în tabelul creanþelor cu valoarea bunului15.
Tot cu titlul de depozit a fost consideratã marfa pe care
destinatarul a refuzat-o, dar a pãstrat-o la dispoziþia proprietarului expeditor. În cazul falimentului destinatarului aceastã marfã nu poate fi inventariatã în averea debitorului ca activ, ci va fi
restituitã în naturã sau, în caz de lipsã, în valoare integralã16.
Jurisprudenþa francezã a fost confruntatã ºi cu situaþia în care
acþiunea în revendicare s-a exercitat de cãtre depozitar împotriva
subdepozitarului aflat în procedurã colectivã. Admisibilitatea unei
astfel de cereri a fost justificatã de considerentul cã depozitarul a
rãmas obligat sã restituie deponentului lucrul revendicat17.

EPISODUL 6. FIICA REBELÃ ESTE REFRACTARÃ
LA RESTITUIRE
Obligaþia de restituire ºi alte ipoteze
Cea de-a doua ipotezã vizatã prin dispoziþiile art. 90 al Legii
nr. 85/2006 cuprinde toate situaþiile în care debitorul deþine
orice bun, mobil sau imobil, care aparþine altuia, la una dintre
datele alternative descrise în alin. (1). ªi în privinþa acestor
bunuri se recunoaºte dreptul proprietarului de a recupera bunul,
cu excepþia cazului în care debitorul poate invoca un drept de
garanþie valabil asupra bunului.
Situaþiile în care se aplicã acest text pot cunoaºte o mare
diversitate de convenþii între proprietarul bunului ºi debitor sau,
în unele cazuri, bunul se poate afla în aparenþã în averea
debitorului, dar fãrã niciun titlu ºi în afara oricãrui raport juridic
cu privire la acel bun între proprietar ºi debitor. În prima
categorie de situaþii, convenþiile prealabile între debitor ºi
proprietar prevãd sau presupun obligaþia de restituire a bunului
(i). Acestor situaþii li se ataºeazã ideea de restituire ca obligaþie
contractualã. În alte situaþii convenþiile prevãd cã bunul în cauzã
a fost predat debitorului, dar chiar dacã s-a fãcut predarea cu
titlu de vânzare, proprietarul ºi-a pãstrat titlul de proprietate
pânã la plata întregului preþ (ii). În fine, atunci când debitorul
deþine bunul fãrã niciun titlu justificativ, proprietarul exercitã o
revendicare clasicã în calitate de proprietar posesor contra
posesorului neproprietar, debitor în procedurã (iii).
(i) În cea dintâi categorie se regãsesc contractele de credit
pentru consum destinat consumatorilor persoane fizice, de
depozit, de închiriere, de leasing, expoziþie, recondiþionare etc.

15
16
17

Vânzarea rezoluþionatã
O altã situaþie de revendicare este aceea referitoare la vânzarea rezoluþionatã. În situaþia în care vânzarea mãrfurilor a fost
rezoluþionatã înaintea deschiderii procedurii colective vânzãtorul este autorizat sã revendice mãrfurile pentru cã rezoluþiunea a
avut efect retroactiv cu consecinþa redobândirii calitãþii de proprietar. Rezoluþiunea va putea rezulta din valorificarea clauzei
rezolutorii introdusã în contract sau dintr-o hotãrâre judecãtoreascã care a admis acþiunea, rezoluþiunea vânzãrii. Jurisprudenþa francezã a admis revendicarea ºi atunci când rezoluþiunea vânzãrii s-a produs dupã deschiderea procedurii cu condiþia
ca acþiunea pentru rezoluþiune sã fi fost iniþiatã înainte de deschiderea procedurii ºi temeiul acþiunii în rezoluþiune sã nu fie
neplata preþului, ci un altul, de exemplu, garanþia pentru vicii ascunse. În ambele situaþii revendicarea va fi posibilã numai

Curtea de Casaþie, decizia nr. 108 din 12 septembrie 1890, în Buletinul deciziunilor 1890, p. 1039.
CA Bucureºti, secþ. a III-a, dec. din 21 aprilie 1890, în Dreptul, 1890, p. 377.
Curtea de casaþie francezã, secþ. com., dec. din 14 noiembrie, în RTD com. 2001, p. 500, cu comentariu de B. Bouloc.
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Expoziþia
Bunul revendicat se poate afla în averea debitorului cu titlul
de expoziþie ca exponat recuperabil dupã închiderea expoziþiei
ori cu titlul de recondiþionare (de exemplu, atelier de reparaþii
auto, reparaþii de echipamente informatice sau de altã naturã
etc.). În aceste situaþii debitorul poate refuza administratorul
judiciar sau lichidator, predarea bunului invocând dreptul sãu de
retenþie18 pânã la plata taxelor sau chiriei pentru stand
expoziþional ori a devizului de reparaþii19.

pentru bunuri care existã în naturã în averea debitorului la una
dintre datele enumerate alternativ în art. 20 alin. (1).
Mãrfuri în tranzit
Pot fi revendicate ºi mãrfurile aflate în deplasare (în tranzit,
în curs de transport) spre debitorul destinatar. Cât timp nu au
fost predate încã debitorului aflat în procedurã de insolvenþã ele
mai pot fi revendicate de expeditor. Nu se mai poate aplica
aceastã soluþie dupã ce marfa a fost predatã în vama cumpãrãtorului. Justificarea acestei revendicãri este absentã solvabilitãþii
aparente a debitorului. Nu suntem în prezenþa unei veritabile
revendicãri, pentru cã proprietatea s-a transferat în momentul
acordului voinþelor asupra lucrului ºi preþului(art. 1995 C.civ.).
Aceastã ipotezã este reglementatã distinct în art. 87, cu
precizarea cã preþul nu a fost plãtit, iar bunul nu a fost primit de
debitor. Administratorul judiciar/lichidator poate opta sã îi fie
predat bunul, dar va trebui sã plãteascã integral preþul. Dacã
vânzãtorul nu revendicã bunul îºi poate scrie creanþa în tabel.

Bunuri sub gaj
Dreptul de retenþie este opozabil nu numai proprietarului
lucrului, ci ºi celorlalþi creditori ai acestuia, inclusiv creditorilor
care au o altã garanþie (de exemplu, gajul sau garanþia realã
mobiliarã), precum ºi administratorului judiciar sau lichidatorului. Aceºtia din urmã pot recupera bunul plãtind creanþa.
Faptul cã detentorul ºi-a înregistrat creanþa în tabel nu are
drept consecinþã pierderea dreptului de retenþie.

Contractul de leasing
Contractul de leasing poate prilejui o acþiune de revendicare
din partea societãþii de leasing pentru recuperarea bunului de la
utilizator care se aflã în procedurã de insolvenþã (Ordonanþa
Guvernului nr. 51/1997, republicatã în M.Of. nr. 9 din 12
ianuarie 2000, cu modificãrile ºi completãrile aduse prin Legea
nr. 571/2003 Codul fiscal, prin Legea nr. 553/2004 ºi prin Legea
nr. 287/2006) prevede în art. 13 alin. (1) cã drepturile locatorului/finanþatorului asupra bunului utilizat în baza unui contract de
leasing sunt opozabile judecãtorului-sindic, în situaþia în care locatarul/utilizatorul se aflã în reorganizare juridicã ºi/sau
faliment, în conformitate cu prevederile legale. În acelaºi
articol, la alin. (3), drepturile locatarului/utilizatorului asupra
bunului utilizat în baza unui contract de leasing sunt opozabile
judecãtorului-sindic ºi creditorului în situaþia în care locatarul/utilizatorul se aflã în reorganizare juridicã ºi/sau faliment, în
conformitate cu prevederile legale în materie. În acelaºi articol,
la alin. (5), se prevede cã în cazurile reglementate la alin. (3) ºi
(4) drepturile locatarului/utilizatorului prevãzute de Ordonanþa
nr. 51/1997 ºi cele stipulate în contractul de leasing vor urmãri
bunul aflat în proprietatea oricãrui dobânditor al acestuia, în
condiþiile în care au fost respectate întocmai drepturile
locatarului/utilizatorului.
Explicaþia acestor reglementãri este dezvãluitã în art. 1 alin.
(1), conform prevederilor cãruia, la sfârºitul perioadei de leasing
ºi chiar mai devreme, dar nu înainte de împlinirea unui an de la
încheierea contractului, locatarul/utilizatorul opteazã pentru
cumpãrarea bunurilor. Înainte de aceastã cumpãrare proprietatea
este pãstratã de finanþator/locator. În cazul bunurilor imobile
contractul de leasing se menþioneazã în cartea funciarã.

Debitorul posesor al titlului la purtãtor
Încorporarea drepturilor patrimoniale în înscrisurile pe care
le constatã genereazã autonomia dreptului patrimonial faþã de
raportul juridic fundamental din care s-a nãscut. Cu cât gradul
de încorporare este mai deplin, cu atât este mai simplã
transmisiunea dreptului. Titlurile la purtãtor se transmit prin
simpla predare (de exemplu, acþiunile ºi obligaþiunile la
purtãtor). În acest caz dreptul de creanþã incorporal este
susceptibil de posesie prin posesia înscrisului în care s-a
încorporat creanþa. Consecinþa este aceea cã dreptul de creanþã
devine obiect al unui drept real, dreptul de proprietate ºi este
considerat astfel ca un bun incorporal.
În ce priveºte acþiunile care n-au fost încã plãtite de cei care
le-au subscris, ele pot fi revendicate de emitent. În situaþia în care nu au fost încã predate cumpãrãtorului aflat în procedurã de insolvenþã se va putea cere rezoluþiunea vânzãrii, dar nu pe baza
neexecutãrii din partea debitorului, ci pe temeiul accesãrii administratorului judiciar/lichidatorului. În cazul în care acesta din
urmã sau debitorul opteazã pentru executarea vânzãrii, emitentul
va putea pretinde plata imediatã ºi integralã o preþului acþiunilor.

EPISODUL 7. DEBITORUL PARALIZEAZÃ
REVENDICAREA ÎN TEMEIUL DREPTULUI DE
PROPRIETATE REZERVAT
Admisibilitatea revendicãrii, ca idee de principiu, nu este o
noutate. Încã în secolul XIX, Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
promova soluþia admisibilitãþii revendicãrii în urmãtorii termeni
„Cât timp activul unui falit nu a fost încã vândut, cei care au

18 M.L. Sârbu, Dreptul de retenþiune în legislaþia comparatã civilã ºi comercialã, Tipografia Tribuna, Braºov, 1941: „Retenþiunea va fi întotdeauna
un mijloc de constrângere pe care îl va exercita debitorul creditor pentru cheltuieli ºi în faþa acestei situaþii nici echitatea nu se opune. Cu acest
amenajament, dreptul de retenþiune poate trece în rândul instituþiilor de drept autonome, bine definite, categorice ºi eficace. Acesta este rezultatul
unui lung proces istoric de adaptare la necesitãþile practice al vieþii. Dreptul de retenþiune astfel cum este reglementat astãzi reprezintã o culme
nebãnuitã spre care a tins neîncetat. El nu este opera exclusivã a unei þãri sau a unor oameni, cãci precum soarele þãrilor meridionale nu strãluceºte
numai pentru ele, ci profitã omenirii întregi, prin produsele pãmântului care se rãspândesc pretudindeni prin schimbul comercial, aºa ºi produsul
gândirii omeneºti nu cunoaºte hotarele þãrii unde s-a produs. O naþiune civilizatã trebuie sã lase porþile ei larg deschise tuturor ideilor din afarã ºi
trebue sã dea ºi ea partea contributivã la opera universalã. Toþi autorii, toþi juriºtii eminenþi cari s-au ocupat cu aceastã problemã, din toate
timpurile ºi din toate locurile, au contribuit prin munca lor la fãurirea acestui ideal de justiþie, cu caracter universal, astfel încât dreptul de
retenþiune sã aparã în lumina timpurilor viitoare, ca o problemã rezolvatã ºi câºtigatã definitiv în patrimoniul ºtiinþei universale a dreptului”.
19 Pentru dezvoltãri cu privire la exercitarea dreptului de retenþie în cazul falimentului proprietarului lucrului reþinut, a se vedea I.Turcu, Tratat
de insolvenþã, Ed.C.H.Beck, Bucureºti, 2006, parag. 76-83.
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obiecte mobile în casa falitului ºi dovedesc cã sunt ale lor pot
cere ºi pot lua în naturã aceste obiecte20”. Prin Legea din 2 august 1929 asupra vânzãrii pe credit a maºinilor industriale, agricole ºi autovehiculelor s-a legalizat, conform art. 30, regularitatea tuturor vânzãrilor de imobile cu rezerva proprietãþii. Acest
instrument este de acum aplicabil oricãrei vânzãri de lucruri
mobile, nu doar celor expres menþionate în lege. În acest sens a
fost interpretat actul normativ de cãtre diferite instanþe ale epocii.
De exemplu, Curtea de apel Cluj, prin decizia nr. 332/1937, a
extins aplicarea textului la remorcile de automobil ºi la aparate
Roentgen21. În acelaºi sens s-au pronunþat ºi alte instanþe22.
În procedura falimentului reglementatã de Codul comercial
român jurisprudenþa a stabilit cã nu-i poate fi opusã clauza de
rezervã a dreptului de proprietate unui terþ subachizitor de bunãcredinþã, care a dobândit bunuri ignorând existenþa clauzei. În
speþã s-a cumpãrat o maºinã de cusut Singer cu rezerva dreptului
de proprietate pânã la plata integralã a preþului. Cumpãrãtorul a
împrumutat spre folosinþã maºina de cusut, ginerelui sãu, pe un
timp limitat. Acesta, în loc sã restituie socrului sãu obiectul, a
vândut maºina de cusut societãþii Commercial din Braºov care,
la rândul ei, a vândut-o altei persoane. Atât societatea Commercial, cât ºi actualul deþinãtor ignorau existenþa clauzei de rezervã
a proprietãþii. În consecinþã, Judecãtoria mixtã Braºov, prin cartea de judecatã nr. 1171 din 4 decembrie 193423 a respins acþiunea de revendicare.
Tot sub incidenþa procedurii falimentului reglementatã de
Codul comercial român s-a decis cã nu este admisibilã acþiunea
în revendicare pe calea dreptului comun din moment ce
procedura falimentului instituie un instrument special de
revendicare, cale mai rapidã decât cea de drept comun24.

În cel de-al doilea alineat se precizeazã cã prin contract se
transmit cumpãrãtorului toate drepturile ºi acþiunile accesorii
care au aparþinut vânzãtorului.
Cel de-al treilea alineat menþioneazã cã ºi alte drepturi decât
cel de proprietate pot fi transmise în acelaºi mod.
Similar textului art. 1295 din C.civ. anterior, în art. 1674 din
Noul Cod civil se reglementeazã strãmutarea de drept a
proprietãþii, din momentul încheierii contractului de la vânzãtor
la cumpãrãtor, dacã legea nu prevede altfel sau dacã din voinþa
pãrþilor nu rezultã contrariul.
În ce priveºte opozabilitatea vânzãrii, ea depinde de
îndeplinirea formalitãþilor de publicitate.
În materie imobiliarã, precizeazã art. 1676, strãmutarea
proprietãþii opereazã numai conform normelor care au ca obiect
de reglementare cartea funciarã.
Rezerva proprietãþii este reglementatã în NCC, art. 1755.
Dacã rezerva proprietãþii garanteazã plata preþului în vânzarea
cu plata în rate, dobândirea dreptului de proprietate se realizeazã
în favoarea cumpãrãtorului numai la data achitãrii ultimei rate
din preþ. Cu toate acestea, riscul bunului este transferat cu,
pãrãtorului chiar în momentul predãrii acestui drept.
Legea nr. 85/2006, în art. 86 alin. (4), derogã de la normele
de mai sus în sensul cã în situaþia în care bunul imobil a fost
vândut cu reþinerea dreptului de proprietate pânã la plata
integralã a preþului vânzãrii, vânzarea va fi consideratã
executatã de cãtre vânzãtor ºi nu va fi supusã prevederilor alin.
(1) care reglementeazã menþinerea sau desfiinþarea contractelor,
deci contractele în curs. Concluzia care se desprinde din textul
derogatoriu al art. 86 alin. (4) este cã odatã cu deschiderea
procedurii insolvenþei bunul vândut debitorului este considerat
cã a intrat în patrimoniul acestuia, chiar dacã nu a plãtit întregul
preþ ºi chiar dacã vânzãtorul a înþeles sã reþinã ca garanþie
dreptul de proprietate asupra bunului vândut pânã la plata
integralã a preþului, deºi nu s-a plãtit acest preþ în întregime.

Istoricul clauzei
Clauza de rezervã a proprietãþii este o formulã care
contrazice art. 1295 C.civ. anterior, conform dispoziþiilor cãruia
dreptul de proprietate asupra bunului se transmite de la vânzãtor
la cumpãrãtor în momentul realizãrii acordului voinþelor cu
privire la obiect ºi preþ, deºi obiectul nu s-a predat ºi preþul nu
s-a plãtit. Clauza împiedicã transferul dreptului de proprietate de
la vânzãtor la cumpãrãtor, deºi lucrul s-a predat ºi preþul s-a
plãtit parþial. Jurisprudenþa a acceptat, în prima etapã, principiul
caracterului supletiv al transferului dreptului de proprietate. Ca
urmare, pãrþile pot sã deroge de la efectul translativ. Ulterior
jurisprudenþa a recunoscut ºi validitatea clauzei prin care s-a
rezervat în favoarea vânzãtorului dreptul de proprietate, dar cu
amendamentul cã aceastã clauzã nu poate fi opusã masei creditorilor falitului. Aºadar, clauza a fost vidatã de efecte chiar în
domeniul în care era mai folositoare. În etapa urmãtoare clauza
a devenit opozabilã ºi creditorilor în procedurã de insolvenþã.
Noul Cod civil consacrã cinci articole acestei instituþii.
Art. 1673 reglementeazã obligaþia de a transmite dreptul
vândut. Transmiterea proprietãþii, ca ºi a oricãrui alt drept de la
vânzãtor la cumpãrãtor constituie o obligaþie legalã pe care o
consacrã primul alineat al art. 1673.

20
21
22
23
24

Calificarea juridicã a clauzei
Subordonând transferul proprietãþii plãþii integrale a
preþului, clauza nu afecteazã însãºi validitatea formãrii actului
juridic, ci numai suspendã un efect al acestuia, transmiterea
dreptului de proprietate.
Critica clauzei
Oportunitatea clauzei în procedura insolvenþei este discutabilã. Pentru vânzãtor clauza este net avantajoasã, deoarece nu
trebuie sã se alinieze celorlalþi creditori în procedura colectivã
pentru a aºtepta o platã întârziatã ºi incertã, ci îºi reparã
prejudiciul generat de neplata preþului luând imediat în posesie
bunul. O astfel de favoare o poate avea numai dacã clauza s-a
stipulat mai târziu în momentul livrãrii ºi a fost acceptatã de
cumpãrãtor. Este evident cã nu toþi creditorii se pot folosi de o
asemenea clauzã, ci numai vânzãtorii bunurilor. Pe de altã parte,
punerea în aplicare a clauzei poate zãdãrnici redresarea pe bazã
de plan. Dacã în averea debitorului se regãsesc mai multe bunuri

I.C.C.J., secþ. a III-a, dec. nr. 257 din 12 octombrie 1898, în Buletinul deciziunilor 1898, p. 1216.
Pandectele Române, partea a IV-a, 1939, p. 11.
Trib. Ilfov, secþ. I com., sent. nr. 395 din 6 martie 1935 în RDC, 1935, p. 458.
PR, partea II-a, 1936, p. 55.
Trib. Ilfov, secþ. notarialã, sent. nr. 544 din 1 august 1930, în Codul comercial adnotat de S. Ionescu, L. Preutescu, Bucureºti, 1933, p. 663.
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afectate de o astfel de clauzã, s-ar putea sã numai rãmânã nimic
de lichidat25.

cunoºtinþã, conform normelor de drept comun privind opozabilitatea convenþiilor. Nu se va putea utiliza cu succes nici teza
scindãrii dreptului de proprietate între vânzãtor ºi cumpãrãtor
pentru cã nu este permisã creaþia, pe cale convenþionalã, a unor
noi dezmembrãri ale drepturilor reale26.

Soarta bunului anterior plãþii preþului
Cumpãrãtorul care a acceptat clauza este un simplu detentor,
dar în fapt foloseºte bunul ca un proprietar. Ambiguitatea
situaþiei reflectã contradicþie între regimul legal ºi starea de fapt.
Conform regimului legal detentorul nu poate uza fizic obiectul,
diminuându-i valoarea de întrebuinþare. Faptic bunul este
exploatat comercial de cãtre cumpãrãtor, fãrã nicio deosebire de
modul în care bunul ar fi utilizat de un veritabil proprietar. Chiar
mai mult decât atât, cumpãrãtorul poate revinde faptic acel bun,
iar dobânditorul de bunã-credinþã are la dispoziþie inopozabilitatea clauzei pe care a ignorat-o. Acelaºi scut îl poate folosi o
bancã dacã a acceptat bunul ca garanþie realã cu deposedare.
Pentru aceste surprize dezagreabile vânzãtorul are antidoturi
numeroase, cum sunt, de exemplu, urmãtoarele:
- pânã la plata în întregime a preþului, cumpãrãtorul va
individualiza lucrul astfel încât sã nu fie confundat cu alte
bunuri de aceeaºi naturã provenind de la alþi furnizori;
- în cazul sechestrului sau altei asemenea intervenþii a unei
terþe persoane asupra lucrului, cumpãrãtorul îl va informa de
îndatã pe vânzãtor;
- cumpãrãtorului nu-i este îngãduit sã constituie o garanþie în
favoarea altei persoane asupra lucrului;
- sub niciun motiv cumpãrãtorul nu va putea revinde lucrul
înainte de plata întregului preþ;
- cumpãrãtorului îi este permis, în cadrul normalei exploatãri
a întreprinderii sale, sã revândã lucrurile care fac obiectul
contractului, plãtind imediat preþul datorat vânzãtorului;
- cumpãrãtorul este autorizat ca, în limitele normalei
exercitãri a comerþului sãu, sã vândã bunul care face obiectul
contractului, informându-l pe subdobânditor cã aceste bunuri
sunt grevate de o clauzã de rezervã a proprietãþii ºi notificând
vânzãtorului revânzarea pentru ca acesta sã-ºi conserve
drepturile revendicând preþul de revânzare;
- este interzisã orice modificare, transformare sau alterare a
mãrfii, iar în cazul nerespectãrii de cãtre cumpãrãtor a acestei
interdicþii vânzãtorul este autorizat sã reia posesiunea mãrfii
care se mai aflã în stoc la cumpãrãtor;
- cumpãrãtorul este autorizat, în limitele exerciþiului normal
al activitãþii sale, sã transforme bunurile vândute, obligându-se
sã plãteascã imediat vânzãtorului preþul restant, exceptând cazul
în care, cu acordul expres al vânzãtorului, îi cedeazã acestuia
proprietatea bunurilor rezultate din transformare, cu titlu de
garanþie a preþului.
Protecþia pe care o va obþine vânzãtorul prin aceste clauze
este evident imperfectã, deoarece ele vor fi opozabile terþilor
subdobânditori numai dacã s-ar dovedi cã aceºtia au avut efectiv

EPISODUL 8. DIVERSITATEA
REVENDICÃRILOR ºI REACÞIILOR DEBITORULUI
Cererea vânzãtorului pentru revendicare ºi predare a bunului
se adreseazã administratorului/lichidatorului27. În oricare dintre
alternativele rãspunsului, mãsura luatã de administrator/lichidator poate fi contestatã la judecãtorul-sindic. În unele situaþii
când se preconizeazã redresarea debitorului, administratorul
judiciar/lichidatorul poate opta pentru pãstrarea bunului ºi plata
preþului.
Acþiunea în revendicarea bunului vândut cu clauzã de
rezervã a proprietãþii nu este o acþiune pentru rezoluþiunea
vânzãrii. În consecinþã, persoana care a împrumutat pe
cumpãrãtor pentru plata preþului subrogatã în garanþia pe care o
reprezintã proprietatea rezervatã nu este þinut sã restituie sumele
primite în executarea contractului de împrumut decât în mãsura
în care valoarea bunului restituit excede cuantumul sumelor care
îi sunt datorate28.
Bunuri fungibile
Aspecte interesante ale jurisprudenþei s-au constatat în
legãturã cu identificarea bunului fungibil vândut cu rezerva
proprietãþii. Astfel, de exemplu, în situaþia în care s-a revendicat
o sumã de bani, s-a pretins dovada cã reclamantul este proprietar
al acelei sume, ºi nu doar creditor. Pentru a fi posibilã o astfel de
dovadã suma de bani trebuia sã nu fie confundatã cu alte sume
din patrimoniul debitorului. Rezolvarea acestei sarcini probatorii întâmpinã multe complicaþii. O dificultate specificã se
prezenta mai ales atunci când obligaþia de restituire privea un
bancher, deoarece primirea sumei de cãtre bancã transfera
proprietatea în favoarea acesteia, cu obligaþia de a restitui nu
aceleaºi bancnote, nici o sumã echivalentã ca putere de cumpãrare, ci numai acelaºi numãr de unitãþi monetare de acelaºi fel.
Doctrina a sugerat cã în asemenea situaþii ceea ce se revendicã
este nu o sumã de bani, ci contul bancar ca universalitate29.
Curtea de Casaþie francezã considerã în prezent cã o cerere de
restituire de fonduri nu poate fi formulatã pe calea acþiunii în
revendicare ºi în consecinþã creditorul sumei de bani trebuie sã
îºi declare creanþa din procedura civilã contra debitorului.
Aºadar, orice pretenþie cu privire la o sumã de bani se calificã ca
o cerere de înscriere a creanþei la pasivul averii debitorului.

25

Pentru dezvoltãri, a se vedea Fr. Pérochon, Les revendications: les dernières évolutions jurisprudentielles et leur philosophie, în Revue des
procédures collectives civiles et commerciales no. 2/2002, p. 123, 147; Chr. Léguevaques, L’égalité des créanciers dans les procédures collectives:
flux et reflux, Gaz Pal. 27-29 ianuarie 2002; A. Lienhard, Clause de réserve de propriété: le paiement n’empêche pas la revendication par le
vendeur du prix de revente, D. 2002, Act. jurispr., p. 573; Fr. Pérochon, Les revendications: les dernières évolutions jurisprudentielles, Petites
affiches, 13 februarie 2002, no. 32, p. 4; S. Piedelièvre, Un commissionnaire de transport ne peut valablement exercer son droit de rétention sur
des marchandises confiées après le jugement d’ouverture pour obtenir le paiement de créances antérieures, JCP E 2002, no. 8-9, 370; G. Teboul,
Les nullités facultatives de la période suspecte: décisions récentes, Gaz. Pal. 23-27 decembrie 2001, p. 7.
26 I. Turcu, Tratat de insolvenþã, Ed. C.H. Beck, Bucureºti, 2006, p. 160.
27 Curtea de Casaþie francezã, secþ. com., a decis la 23 ianuarie 2001 cã acþiunea în revendicare a unui bun vândut cu clauza de rezervã a
proprietãþii nu este o acþiune în rezoluþiunea vânzãrii ºi în consecinþã creditorul care s-a subrogat în garanþia reprezentatã de proprietatea rezervatã
nu are obligaþia sã restituie sumele primite în executarea contractului de credit decât în mãsura în care valoarea bunului restituit ar excede
cuantumului sumelor care îi mai sunt datorate, Buletinul Curþii de Casaþie franceze nr. 23/2001.
28 Idem, dec. din 23 ianuarie 2001 (sursa: http://www.glose.org/entreprise02. htm).
29 I.C.C.J., secþ. a III-a, dec. din 5 martie 1935, în PR, partea a III-a, 1936, p. 13.
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În timp ce acþiunea în revendicare clasicã pretinde
identitatea certã a lucrului aflat la debitor cu cel revendicat,
acþiunea adresatã judecãtorului-comisar nu pretinde identificarea, ci doar asemãnarea cu lucrul vândut. Problema se
complicã atunci când bunul este fungibil. Astfel, de exemplu,
medicamentele prezentând proprietãþi terapeutice pot fi
considerate ca fungibile între ele, dacã nu pot fi individualizate.
Întrucât medicamentele se pot individualiza, prin seria de
fabricaþie ºi prin alte elemente, nu sunt confundabile ºi deci
fungibile30. Aceeaºi concluzie s-a emis ºi în legãturã cu
aparatele electrocasnice. Aceste concluzii ale jurisprudenþei au
fost contestate de doctrinã, care a apreciat cã bunurile sunt totuºi
fungibile ºi interschimbabile chiar dacã se pot identifica. Ca
exemplu a fost prezentatã situaþia bancnotelor, fungibile prin
excelenþã ºi totuºi identificabile pentru cã posedã o serie.
Fungibilitatea bancnotelor este impusã de emitentul lor ºi este
mai presus de orice discuþie. Caracterul fungibil este imprimat
de proprietatea de a fi consumptibil la prima întrebuinþare.
În anul 1997 Curtea de Casaþie francezã admitea posibilitatea revendicãrii unei sume de bani31 ºi a altor lucruri fungibile
cu condiþia sã poatã fi identificate în averea debitorului ºi sã nu
se confunde cu alte bunuri ale acestuia. Ulterior în 2001 aceeaºi
instanþã a concluzionat cã prin intrare în cont sumele devin
monedã scripturalã ºi nu mai pot fi revendicate pe temeiul
dreptului de proprietate, fostul proprietar devenind un creditor
care îºi poate scrie creanþa în procedurã. Revenind la
medicamente, jurisprudenþa Curþii de Casaþie franceze a admis
revendicarea pe baza criteriului asemãnãrii ºi nu a pretins o
identificare certã. Drept urmare se pot revendica ºi în situaþia de
rotire a stocurilor, bunurile prezente în momentul revendicãrii
nemaifiind identice cu cele livrate de revendicant.
Aºadar, succesul revendicãrii presupune existenþa în averea
debitorului a unor bunuri „de aceeaºi specie ºi de aceeaºi
calitate”, care se vor restitui fãrã o identificare suplimentarã.
Dacã sarcina probei existenþei bunurilor aparþine revendicantului, calificarea bunurilor ca fiind de aceeaºi specie ºi calitatea
este nebuloasã. „Aceeaºi” înseamnã identicã sau asemãnãtoare?
Pentru lucrurile fungibile o simplã asemãnare nu pare sã fie suficientã, fungibilitatea însemnând în principiu identitatea bunurilor. Sensul exact al termenului va depinde de definirea fungibilitãþii reþinute: cu cât definiþia va fi mai strictã, cu atât asemãnarea pretinsã se va apropia de identitate. Totuºi, pentru a permite
cu adevãrat o revendicare a bunurilor fungibile ar trebui sã nu se
pretindã dovada unei identitãþi perfecte. Cea de-a doua sintagmã
„specie” nu este nici ea definitã juridic, ci doar prin opoziþie cu
„genul”, faþã de care reprezintã un grad superior de precizie.
ªi noþiunea de „calitate” este la fel de ceþoasã. Calitatea se
determinã în funcþie de varietãþile existente pe piaþã ºi probabil
dupã pãrerea unui expert.
Criteriile depind astfel de practici mai mult decât de teorii.
Lipseºte unitatea jurisprudenþialã în aprecierea definirii fungibilitãþii, mai ales în ceea ce priveºte medicamentele. Problema

s-a pus cu ocazia implicãrii ca debitori în procedura insolvenþei
a unor farmacii. Astfel a fost generatã o varietate largã de soluþii
de la simpla asemãnare la identitatea veritabilã. Uneori s-a
pretins individualizarea prin data fabricaþiei, numele
fabricantului, numãrul lotului ºi data expirãrii, ceea ce
reprezintã absoluta identitate32. Aceeaºi instanþã a revenit
asupra soluþiei afirmând cã medicamentele pe care le vinde cu
amãnuntul o farmacie sunt identificabile prin unitatea de
condiþionare (fabricaþie), prin lot ºi prin data fabricaþiei, astfel
cã fiecare medicament este individualizat ºi identificabil în
lanþul de livrãri succesive. O astfel de identificare exclude
considerarea lor ca bunuri fungibile33.
Alteori s-a considerat cã pot fi revendicate medicamente
generice, cu denumiri diferite, produse de laboratoare diferite
dacã prin calitatea ºi efectele lor sunt compatibile, chiar dacã nu
au compoziþii identice34.
Cele trei soluþii sunt contradictorii. Una dintre acestea reþine
o definiþie suplã, pretinzând asemãnarea prin efecte chiar dacã
au compoziþii diferite, alte soluþii reþin ideea egalitãþii perfecte:
fabricant, lot, compoziþie, ceea ce revine la ideea identitãþii ºi a
corpului cert. Ieºirea din impas ar putea fi o convenþie între
partenerii contractuali, fabricant ºi farmacist asupra unei
definiþii comune a interschimbabilitãþii.
Revendicarea bunurilor fungibile presupune absenþa identificãrii bunului revendicat, dar presupune ºi dovada proprietãþii.
Întrebarea care se pune este dacã predarea bunurilor fungibile ºi
confuziunea lor reprezintã transferul proprietãþii, ºi atunci
revendicantul mai este proprietar, iar acþiunea mai este o
revendicare? Dacã se presupune cã dreptul de proprietate s-a
transferat la deþinãtor, sub condiþia confuziunii, cel ce a predat
bunurile fungibile nu poate obþine restituirea lor decât dacã un
nou drept de proprietate i s-a recunoscut cu privire la bunurile
încã deþinute de debitor. Paradoxul este evident. Dacã proprietatea s-a pierdut, nu mai existã revendicare sau existã o nouã revendicare, a cãrei legãturã cu proprietatea iniþialã rãmâne de
stabilit. O asemenea interpretare repune în discuþie însãºi principiul transferului proprietãþii bunurilor fungibile cãtre primitorul
lor.
Prezumþia de identitate a bunului revendicat cu cel predat se
bazeazã pe conservarea dreptului de proprietate al predãtorului.
Proprietatea pãstratã este prezumatã ca având ca obiect o
cantitate egalã de bunuri asemãnãtoare deþinute de debitor. În
acest caz se poate vorbi despre o prezumþie de identitate, ºi nu
de proprietate. În acest mod, revendicantul se va putea prevala
de prezumþie numai dacã dovedeºte în prealabil cã este
proprietarul unei cantitãþi determinate de bunuri fungibile,
similare celor gãsite în averea debitorului. Prezumþia poate fi
simplã sau irefragabilã. În primul caz, debitorul ar putea dovedi
cã acele bunuri care seamãnã cu cele primite de la revendicant
nu sunt totuºi bunurile revendicantului. În cel de-al doilea caz,
prezumþia fiind irefragabilã, dovada contrarã este imposibilã, iar
dovada identitãþii bunurilor revendicate va fi fãrã efect. Totuºi,

30 Curtea de Casaþie francezã, secþ. com., prin dec. din 5 martie 2002 a stabilit regula conform cãreia pot fi revendicate bunuri fungibile care se
gãsesc în mâna cumpãrãtorului dacã acestea sunt de aceeaºi specie ºi de aceeaºi calitate ca ºi cele livrate ºi nu neapãrat identice cu acestea. Prin
aceastã decizie a fost înlãturat argumentul conform cãruia rotaþia rapidã a stocurilor exclude posibilitatea ca mãrfurile regãsite în naturã la debitor
sã fie identice cu cele vândute de revendicant cu clauza de rezervã a proprietãþii (sursa: http://www.glose.org/entreprise02.htm).
31 Curtea de Casaþie francezã, secþ. com., prin dec. din 3 decembrie 2003, a stabilit cã preþul bunurilor livrate cu clauza de rezervã a proprietãþii
care nu a fost plãtit, nici compensat în cont curent între debitor ºi cumpãrãtor pâna la data deschiderii procedurii, poate fi revendicat de vânzãtor
în mâinile debitorului (sursa: http://www.glose.org/entreprise02.htm).
32 CA Paris, citatã de M. Laroche, op. cit., p. 182.
33 Ibidem.
34 CA Lyon, citatã de M. Laroche, op. cit., p. 182.
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bunurile fungibile identificate prin individualizare, devin
corpuri certe ºi atunci nu efectul prezumþiei va fi luat în discuþie
prin identificarea bunurilor, ci aplicarea lui. Fiind asimilate
corpurilor certe, bunurile nu intrã în sfera de aplicare a
prezumþiei, nici a celei simple nici a celei irefragabile.
Individualizarea bunurilor va îndepãrta aplicarea prezumþiilor.
Calificarea acestor prezumþii va fi de un interes redus, dar nu
fãrã orice interes. În cazul concurenþei între revendicanþi,
prezumþia irefragabilã va interzice rediscutarea restituirii fãcute
cãtre primul revendicant, mai diligent. Totuºi, în respectul strict
faþã de texte, cei doi revendicanþi sunt la egalitate ºi atunci ar fi
preferabilã prezumþia simplã. Rãmâne totuºi incert dacã este
vorba despre o prezumþie sau despre o atribuire de proprietate.
Jurisprudenþa francezã înclinã spre cea de-a doua ipotezã
atunci când recunoaºte dreptul revendicantului de a i se atribui
bunurile fungibile aflate la debitor de îndatã ce sunt de aceeaºi
specie ºi de aceeaºi calitate cu cele pe care el le-a livrat35. Dacã
jurisprudenþa a optat pentru regula atribuirii de proprietate, nu a
precizat care sunt efectele acestei opþiuni. Aceasta obligã la
recurgerea la soluþiile dreptului civil, care însã nu cunoaºte
definiþia precisã a fungibilitãþii. Precizarea acestei noþiuni în
vederea aplicãrii dreptului special al insolvenþei, permite
afirmarea inexistenþei în dreptul civil a ceva mai mult decât o
reticenþã probatorie în privinþa lucrurilor fungibile revendicate.
În C.civ., termenul de fungibilitate se întâlneºte numai în
legãturã cu compensaþia (art. 1145 C.civ. – „o cantitate oarecare
de lucruri fungibile de aceeaºi specie”) ºi cu privire la obligaþia
unilateralã de livrare a bunurilor fungibile (art. 1103 C.civ. –
„dacã datoria este un lucru determinat numai prin specia sa,
debitorul, ca sã se libereze, nu este dator a-l da de cea mai bunã
specie, nici însã de cea mai rea”). Revine, aºadar, tot doctrinei
sarcina de a determina un criteriu general de fungibilitate.

Interschimbabilitatea naturalã este exclusã, dar voinþa umanã ar
putea considera cã existã o suficientã asemãnare între ele.
A treia ipotezã.
Sã luãm în considerare doar forma de comprimat care se
înghite fãrã diferenþe de compoziþie nici de efecte, comprimatele
fiind perfect identice. Dacã izolãm un comprimat, acesta
pãstreazã identitatea cu celelalte pentru cã are aceleaºi
caracteristici. Totuºi, prin izolarea sa el reprezintã un individ
distinct faþã de ansamblu. Zece dintre aceste comprimate sunt
introduse într-o plachetã (blister), care poartã un numãr de lot ºi
permite sã distingem placheta de altele cu acelaºi conþinut.
Comprimatele din placheta individualizatã rãmân fungibile între
ele. Poþi înghiþi oricare dintre acestea la libera alegere, fãrã nicio
consecinþã diferitã. Comprimatele ºi-ar pierde fungibilitatea
naturalã numai dacã ar suferi o modificare fizicã. Aºadar,
fungibilitatea exprimatã prin interschimbabilitate este perfectã
pentru cã este determinatã de un criteriu pur intrinsec lucrului.
A patra ipotezã.
Laboratorul decide sã modifice aspectul comprimatelor,
forma sau culoarea lor. Medicamentul rãmâne absolut acelaºi
pentru restul însuºirilor. Din punctul nostru de vedere rãmâne un
semn de întrebare dacã un comprimat sferic va fi fungibil cu
altul ovoidal ºi vom rãspunde negativ, deºi cele douã sunt de
aceeaºi specie, au aceeaºi calitate ºi aceeaºi compoziþie. Aici
intervine rolul voinþei. Neexistând fungibilitatea naturalã, putem
impune fungibilitatea ºtiind cã sunt cu acelaºi conþinut ºi au
aceleaºi rezultate.
Aºadar, fungibilitatea este o noþiune flexibilã care depinde în
fapt de nivelul exigenþei de interschimbabilitate. Acest nivel
poate varia de la cel mai strict, bazat pe interschimbabilitatea
naturalã, la cel mai suplu, interschimbabilitatea pur fictivã.
De altfel, deºi fungibilitatea este legatã de ideea de
comparaþie, individualizarea bunului prin izolare din masa
bunurilor identice, nu se opune caracterului sãu. Individualizarea
se opune numai confuziunii bunului cu cele similare. De aceea,
ne rãmâne sã stabilim spre care grad de exigenþã aspirã dreptul
insolvenþei în art. 90 al Legii nr. 85/2006, între fungibilitatea
naturalã ºi cea fictivã.
În ce priveºte fungibilitatea naturalã, ea este o caracteristicã
obiectivã a unui lucru, care este reproductibil pânã la identitate
în materialitatea sa ºi în efectele sale. Aici, fungibilitatea este un
raport între douã lucruri, lucrul care se ia de referinþã ºi cel
identic cu el. Fungibilitatea naturalã preexistã comparaþiei între
lucruri. Simplul fapt de a le alãtura ºi a le contempla nu le va
face niciodatã fungibile, dacã identitatea lor nu a existat anterior
comparaþiei. Fungibilitatea poate fi naturalã sau determinatã
prin voinþa omului ºi în acest din urmã caz criteriile fungibilitãþii
trebuie sã fie determinate cu precizie înainte de a se produce
confuziunea. Consecinþa fungibilitãþii este interschimbabilitatea, un indiciu care oferã satisfacþie în comparaþia dintre
douã bunuri. Individualizarea permite izolarea unui bun fungibil
transformându-l în corp cert printr-o operaþiune umanã.
Caracterul fungibil va fi pierdut numai dacã va fi operatã o

EPISODUL 9. FLEXIBILITATEA NOÞIUNII DE
FUNGIBILITATE FAVORIZEAZÃ CREDITORII
Caracterul flexibil al noþiunii de fungibilitate
Sã luãm ca exemplu banala aspirinã, destinatã diminuãrii
durerilor ºi febrei.
Prima ipotezã.
Aspirina este fabricatã de diferite laboratoare independente
ºi consecinþa este cã nu toate au aceleaºi efecte secundare deºi
produc aceeaºi consecinþã principalã. Deseori se disting prin
aspect, alteori se disting prin efecte. Fungibilitatea lor naturalã
poate fi exclusã pentru cã nu sunt interschimbabile, nefiind
asemãnãtoare fizic.
A doua ipotezã.
Unul ºi acelaºi laborator produce acelaºi medicament în mai
multe forme: comprimat care se înghite, comprimat efervescent,
capsulã etc. Aceste diferite forme conþin aceeaºi compoziþie, dar
fungibilitatea lor este discutabilã. Sunt esenþial similare, dar nu
ºi perfect interschimbabile prin aspect, ca ºi prin efecte.

35 Astfel, s-a decis cã un viticultor poate sã revendice vinul obþinut din strugurii predaþi unei cooperative de vinificaþie intratã ulterior în lichidare
judiciarã (Curtea de Casaþie francezã, secþ. com., dec. nr. 05-13.103 din 11 iulie 2006, comentatã de M. Cabrillac în JCP/La Semaine Juridique Edition Générale no. 7, 14 februarie 2007, p. 23; elementul decisiv al bogatei argumentãri a deciziei Curþii de apel confirmatã de Curtea de Casaþie
a fost acela cã viticultorul nu aduce ca aport proprietatea, ci încredinþeazã recolta sa în cadrul unei obligaþii globale cuprinzând vinificaþia,
adãpostirea ºi vânzarea în comun în cadrul unui mandat încredinþat cooperativei. Acceptând cã proprietatea asupra strugurilor nu a fost transferatã cooperativei, se poate pune întrebarea dacã proprietatea exclusivã a viticultorului nu s-a transformat în proprietate indivizã între toþi
cooperatorii ca urmare a amestecãrii recoltelor acestora. Curtea de apel a considerat suficient rãspunsul conform cãruia încorporarea mustului
unora cu cel aparþinând celorlalþi, ca ºi procesul de vinificaþie nu au transformat substanþa mãrfii revendicate. Comentatorul deciziei nu contestã
puterea suveranã a Curþii de a aprecia situaþia, dar nu-ºi poate reþine o anumitã uimire faþã de faptul cã decizia ignorã faptul fermentaþiei ºi
împrejurarea obiectivã cã trecerea de la must la vin reprezintã o transformare de substanþã.
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modificare a naturii bunului individualizat. Individualizarea este
mai curând un act de izolare decât o operaþiune dãtãtoare de
identitate proprie. Bunurile determinate prin gen nu pot fi
vândute decât dacã se individualizeazã, se izoleazã. Bunurile
astfel individualizate se vor putea confunda cu altele dobândite
anterior de cumpãrãtor. Nu confuziunea creeazã fungibilitate ºi
nu individualizarea o suprimã. Individualizarea permite numai
identificarea unui bun fungibil opunându-se confuziunii care
presupune operaþie materialã de amestecare a bunurilor.
Pãrþile unui contract pot decide cã anumite bunuri sunt
considerate ca fungibile ºi cã ele vor avea în consecinþã putere
liberatorie pentru stingerea obligaþiilor create. Aºadar, voinþa
umanã poate genera ideea de fungibilitate, dar în anumite limite
pentru cã nu va putea face total abstracþie de fungibilitatea
naturalã.
Fungibilitatea naturalã va putea fi circumstanþiatã de voinþa
umanã în limita exigenþei de calitate identicã a lucrurilor.
Aceasta se poate referi la aptitudinea bunului care este numai
similar prin caractere fizice, dar corespunde aceleiaºi destinaþii
ºi are aceleaºi efecte. Atenuând exigenþa identitãþii fizice nu se
renunþã la plenara satisfacþie în privinþa efectelor.
Definiþia fungibilitãþii pe care o putem reþine din ideile
expuse mai sus rezultã din luarea în considerare a stãrii naturale, dar ºi a voinþei umane. Chiar dacã natura lucrurilor face
revendicarea dificilã, nimic nu justificã respingerea acþiunii în
principiu.
Revendicarea lucrurilor fungibile se complicã datoritã
dificultãþilor de probã ºi raþiunilor de fond. S-a considerat cã
revendicarea lucrurilor fungibile este chiar imposibilã datoritã
transferului automat de proprietate pe care îl produce predarea
bunurilor fungibile. Cel ce a predat nu mai este proprietar ºi nu
mai poate revendica din aceastã cauzã, independent de aspectul
identificãrii bunurilor. Transferul proprietãþii se justificã atât
prin confuziunea bunurilor, cât ºi prin predarea lor. Procedura
insolvenþei acceptã ambele explicaþii.
Confuziunea nu poate fi deplina justificare a transferului
proprietãþii, dar ar putea profita de insuficienta dovedire a
identitãþii bunului. Confuziunea este posibilã numai în prezenþa
unor bunuri similare în mâna deþinãtorului. Pe de altã parte,
confuziunea are ca singurã consecinþã aptitudinea bunurilor de a
fi interschimbabile. Ele realizeazã numai o calitate a lucrului fãrã
a-i schimba regimul juridic. Pentru argumentarea acestei idei, sã
luãm în considerare cã douã persoane distincte au fiecare lucruri
care ar fi interschimbabile. Cu toate acestea, nu se poate afirma
cã între aceste douã persoane s-a produs un transfer de proprietate. Confuziunea bunurilor comune ale soþilor este asociatã
unor norme privind dovada dreptului. Un bun propriu poate fi
considerat ca fiind comun dacã se confundã cu bunurile comune
ºi nu poate fi identificat dupã regulile probaþiunii obligaþiilor
civile. Confuziunea nu pare, aºadar, sã fie cauza unui transfer de
proprietate, ci numai sursa unei imposibile probaþiuni.
În ce priveºte transferul proprietãþii, aceasta se realizeazã
prin simpla predare pentru cã o vânzare nu este perfectã dacã
bunurile fungibile nu au fost individualizate, iar împrumutul de
consumaþie transferã efectiv proprietatea în beneficiul împrumutatului. Pe de altã parte, transferul de proprietate în aceastã
ultimã ipotezã nu se produce datoritã caracterului fungibil, ci
datoritã caracterului consumptibil al bunurilor. Bunurile
împrumutate sunt imposibil de restituit pentru cã s-au consumat
ºi pentru executarea obligaþiei de restituire se impune sã existe
bunuri identice. Dacã atât fungibilitatea ºi caracterul consumptibil sunt necesare pentru caracterizarea contractului de

împrumut de consumaþie, fungibilitatea nu este necesarã decât
datoritã caracterului consumptibil al bunului împrumutat.
Aceleaºi aspecte le prezintã ºi vânzarea bunurilor fungibile,
perfectarea depinzând de individualizare. În acelaºi mod se pune
ºi problema riscului, pentru cã genera non pereunt. Ambele
exemple conduc spre concluzia cã simpla deþinere a bunurilor
fungibile nu produce transferul proprietãþii lor, ci numai
transferul riscurilor legate de deþinerea lor. Aºadar, ideea cã
revendicarea lucrurilor fungibile este imposibilã pentru cã s-a
pierdut proprietatea lor nu rezistã, dar dificultatea identificãrii
lor creeazã probleme de probaþiune pe care le presupune orice
revendicare, inclusiv aceea care se bazeazã pe dispoziþiile art.
90 din Legea nr. 85/2006. ªi în jurisprudenþa francezã,
revendicarea a întâmpinat piedici sub aspectul dovezii dreptului
revendicat.
Curtea de Casaþie Francezã a confirmat decizia unei curþi de
apel, care a respins acþiunea în revendicare pentru cã
revendicantul nu a fost în mãsurã sã individualizeze mãrfurile
pe care le revendicã ºi nici mãcar sã precizeze natura ºi
cantitatea lor. Prin interpretare a contrario, deducem cã dacã ar
fi fãcut o astfel de dovadã, revendicantul ar fi obþinut admiterea
acþiunii. Aceeaºi Curte de Casaþie, a mai afirmat cã identificarea
bunurilor revendicate nu se limiteazã la dovada conformitãþii cu
bunurile predate, ci trebuie sã se demonstreze legãtura bunurilor
revendicate cu facturile neplãtite. Dacã nu se dovedeºte neplata
în privinþa bunurilor revendicate, acþiunea se respinge pentru cã
debitorul în procedura insolvenþei devenise proprietar prin platã.
Reforma legislativã operatã în 1994 a schimbat orientarea în
ipoteza reorganizãrii debitorului. Revendicarea se acceptã fãrã
verificarea identitãþii.
Noþiunea de „fungibilitate” nu pare sã se opunã revendicãrii
bunurilor fungibile, în lipsa principiului care sã justifice cã
predarea în detenþie a acestor lucruri produce automat transferul
proprietãþii lor. Predãtorul rãmânând proprietar poate sã le
revendice. Apare însã dificultatea ce rezultã din imposibilitatea
identificãrii bunurilor fungibile. Ea este cu atât mai mare cu cât
este mai strictã exigenþa justiþiei pentru identificarea bunului
revendicat. În concluzie, revendicarea lucrurilor fungibile nu
este imposibilã, ci doar dificilã sub aspectul probaþiunii.
O problemã nouã o reprezintã concursul revendicãrilor.
Dacã se revendicã un bun cert, care nu poate sã aparþinã decât
unui singur proprietar, dintre toate acþiunile una singurã va fi
admisã. Dimpotrivã, dacã bunurile revendicate sunt fungibile,
mai mulþi proprietari de bunuri de acelaºi fel ºi de aceeaºi
calitate vor putea pretinde restituirea din masa acelor bunuri, dar
în caz de insuficienþã va trebui reglementat concursul,
reglementare inexistentã însã în Legea nr. 85/2006.
Dacã revendicantul este singurul furnizor al debitorului, admiterea acþiunii sale va depinde numai de cantitatea bunurilor de
acelaºi fel care se mai pot gãsi în averea debitorului. Dacã
debitorul a avut mai mulþi furnizori de bunuri de acelaºi fel ºi în
averea debitorului nu se regãsesc cantitãþile suficiente pentru
satisfacerea tuturor revendicaþilor, repartiþia se va face
proporþional cu remiterile efectuate. Dacã revendicãrile nu sunt
concomitente, unul dintre revendicanþi va putea obþine
satisfacerea integralã a pretenþiei sale mai înainte ca ceilalþi sã
se manifeste. Chiar dacã urmãtorul revendicant are aceleaºi
drepturi, în fapt nu va obþine nimic. Ar putea sã se îndrepte
contra primului revendicant? Nu este deloc sigur pentru cã
problema lui va fi dovada cã ºi-a pãstrat proprietatea asupra acelor lucruri chiar dacã ele au ajuns în detenþia primului
revendicant, ceea ce nu are ºanse de reuºitã. Prin urmare
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repartiþia proporþionalã între mai mulþi revendicanþi este posibilã doar dacã ei acþioneazã simultan. Acest lucru, aceastã simultaneitate poate fi obþinutã numai dacã se implicã administratorul judiciar/lichidatorul care deþine informaþiile necesare
din contabilitatea debitorului ºi îi poate notifica pe ceilalþi potenþiali revendicanþi, furnizori ai debitorului, despre acþiunea în
revendicare care a fost înregistratã de primul revendicant.
Revendicantul unic va obþine satisfacþie deplinã în mãsura în
care bunurile revendicate se regãsesc total în averea debitorului.
Acesta din urmã se va putea opune restituirii demonstrând cã
bunurile nu provin de la revendicant, mai precis cã provin de la
un alt furnizor sau cã cele furnizate de revendicant nu mai sunt
în averea lui. Simpla probabilitate a unei alte provenienþe nu va
fi suficientã. Aceastã regulã nu va opera ºi în situaþia mai multor
revendicanþi. Repartizarea bunurilor se va face pro rata36.

1) dovada dreptului de proprietate;
2) existenþa bunului identic cu cel revendicat în mâna
deþinãtorului;
3) dovada cã acel bun este întocmai cel asupra cãruia
revendicantul are dreptul sãu.
Revendicarea se poate confrunta cu transformarea bunului
care ºi-a modificat natura de o manierã radicalã. De exemplu,
materia primã a fost transformatã în produs finit. Dacã bunul
încorporat a generat un bun nou de care nu poate fi despãrþit,
revendicarea nu este posibilã. Dacã bunul încorporat rãmâne
disociabil, chiar ºi printr-o uºoarã operaþiune de demontare,
acþiunea este admisibilã. Aceeaºi concluzie s-a reþinut ºi în cazul
materialelor încorporate unui imobil, dacã sunt disociabile ºi
dacã încorporarea nu constituie singurul mod de utilizare a
bunului imobil.
Revendicarea bunurilor încorporate presupune rezerva
dreptului de proprietate ºi posibilitatea detaºãrii bunului
revendicat fãrã a provoca o pagubã importantã bunului în care sa încorporat.

EPISODUL 10. DEBITORUL ÎNTRE
REVENDICARE ºI APROPRIERE

Revendicarea unui fond de comerþ
Fiind o universalitate de fapt, fondul de comerþ prezintã o
însuºire importantã: componenþa sa este variabilã ºi modificarea
ei nu influenþeazã existenþa fondului ca bun mobil incorporal.
Ca urmare, aptitudinea lui de a fi revendicat este neîndoielnicã.
Revendicarea ansamblului sãu presupune restituirea în starea în
care se aflã. Se poate revendica ºi un element component al
fondului. Elementele componente nu sunt fungibile între ele.

Revendicarea instrumentelor financiare
În Legea nr. 85/2006 nu sunt consacrate texte specifice
pentru revendicarea valorilor mobiliare ºi a instrumentelor
financiare, ceea ce face aplicabilã aceeaºi normã din art. 90 ºi în
situaþia revendicãrii acestor bunuri.
Dreptul francez a cunoscut aceeaºi situaþie pânã în anul
1999, când s-a creat un regim autonom pentru aceste revendicãri.
Înainte de schimbarea reglementãrii legale, valorile mobiliare au fost considerate ca mãrfuri ºi puteau fi revendicate dacã
se invoca rezerva proprietãþii ºi dacã nu erau încã plãtite. Atât
valorile mobiliare, cât ºi celelalte titluri aveau o însuºire comunã
– negociabilitatea – ºi confereau drepturi asupra capitalului sau
asupra patrimoniului emitentului. Datoritã încorporãrii creanþei
în titlu, chiar dematerializate, valorile mobiliare ºi-au conservat
structura pentru cã titlul s-a transformat într-o înscriere în cont,
permiþând o eventualã revendicare. Generalizarea dematerializãrii a provocat evoluþia noþiunii de „titlu”, devenind valori
scripturale, fãrã individualitate ºi, totodatã, a mãrit fungibilitatea, generând dificultãþi de identificare deosebit de delicate.
Pe de altã parte, nu toate valorile mobiliare sunt revendicabile,
ci numai cele care au fost emise pentru platã sau pentru a fi
afectate unor plãþi determinate.
Regimul actual de revendicare a instrumentelor financiare în
dreptul francez, în vigoare de la sfârºitul anului 1999, are
urmãtoarele trãsãturi specifice: iniþiativa procedurii de restituire
a instrumentelor financiare aparþine administratorului, ºi nu
titularilor ºi astfel aceºtia sunt scutiþi de obligaþia de a-ºi declara
creanþele. Insuficienþa mijloacelor de platã în averea debitorului
are drept consecinþã o repartizare proporþionalã între diferiþii
titulari identificaþi.

Revendicarea universalitãþilor de bunuri fungibile
Revendicarea lucrurilor fungibile va fi realizatã conform
revendicãrii unei universalitãþi constituite dintr-o cantitate
determinatã de lucruri fungibile de o anumitã specie ºi calitate.
Lucrurile fungibile sunt inseparabile de unitatea pe care o
reprezintã ºi din care reprezintã un multiplu sau o fracþiune.
Valorificarea acestor bunuri presupune detenþia lor într-o
cantitate suficient de mare ºi totodatã elementul determinant în
detenþia lucrurilor fungibile este nu individualitatea, ci
cantitatea acestora. Bunurile fungibile fiind substituibile unele
altora, interesul deþinãtorului este centrat pe cantitate, oricare ar
fi unitãþile concrete.

Apropriere ºi revendicare
Revendicarea se bazeazã pe principiul demonstraþiei în trei
puncte:

Aproprierea lucrurilor fungibile fãrã identificare
Printre controverse s-a înscris ºi aceea dacã fiind revendicat
bunul vândut, restituirea în naturã valoreazã rezoluþiunea

Revendicarea unui portofoliu de valori mobiliare
Fiind calificat ca o universalitate de fapt, s-a admis revendicarea în condiþii similare fondului de comerþ. Portofoliul
cuprinde ansamblul titlurilor deþinute la un moment dat de cãtre
o persoanã determinatã, ansamblul având o anumitã coerenþã de
gestiune. Calificarea sa ca universalitate de fapt produce unele
consecinþe. Ideea de restituire a portofoliului nu se
concretizeazã în restituirea titlurilor pe care le conþinea la data
predãrii, ci a titlurilor existente la data restituirii. Aceasta este ºi
limita revendicãrii portofoliului.

36 Aceeaºi

problemã a individualizãrii ºi a identificãrii bunului fungibil s-a întâmpinat ºi cu ocazia unei proceduri de urmãrire silitã prin poprire
(CA Bucureºti, secþ. a V-a, dec. nr. 210 din 21 decembrie 1933). În speþã, Ministerul Finanþelor a cerut executarea creanþei fiscale asupra petrolului
aparþinând debitorului sãu societatea Victoria, aflatã în conductele societãþii Concordia, transportatorul petrolului. Curtea de Apel a decis cã
urmãrirea þiþeiului predat pentru transport, amenstecat cu alte cantitãþi de þiþei ºi transportat pe conducte, nu este admisibilã, obiectul sechestrului
nefiind individualizat. Operaþiunea predãrii þiþeiului pentru transport se face de la locul de producþie al proprietarului la o staþie de rezervoare a
transportului, unde, în mod firesc, se amestecã cu alte cantitãþi de þiþei de aceeaºi calitate sau cantitate ºi de acolo i se dã drumul pe conducta ce
leagã locul de destinaþie, ceea ce face ca din acest punct de vedere urmãrirea sã nu fie posibilã (PR, partea a II-a, 1934, p. 153).
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vânzãrii. În anul 2001 Curtea de Casaþie francezã a decis cã
revendicarea nu este acþiune în rezoluþiune, ci urmãreºte
realizarea garanþiei reale care constã în rezerva proprietãþii. De
aceea, creditorul care a finanþat cumpãrarea nu trebuie sã
restituie ceea ce a încasat vânzãtorul. Excepþie face situaþia în
care valoarea bunului pe care l-a reprimit excede valorii
reziduale a creanþei împrumutãtorului.

funciar. Investitorii pot obþine plata la scadenþa contractualã fãrã
a se þine seama de interdicþia de platã a creanþelor anterioare.
Revendicarea creanþelor
Creanþele sunt bunuri incorporale, iar procedura insolvenþei,
ca ºi dreptul civil, permite atât aproprierea, cât ºi revendicarea
bunurilor incorporale. Cu toate acestea, procedurile colective
supun recunoaºterea ºi executarea drepturilor de creanþã unui
regim propriu, aparent strãin ideii de revendicare. Dacã se
continuã activitatea debitorului, fluxul financiar îi va permite
plata creanþelor anterioare deschiderii procedurii din sumele
obþinute din activitatea ulterioarã. Totuºi revendicarea creanþelor specifice este organizatã de dreptul procedurilor colective,
care prevede excepþional cã revendicarea unei creanþe va putea
suplini revendicarea unui alt bun. În revendicarea creanþelor
conform procedurii insolvenþei se disting douã ipoteze: creanþa
preþului înstrãinãrii unui bun pe care l-ar putea revendica
proprietarul dacã nu l-ar fi înstrãinat debitorul ºi creanþa de
indemnizaþie datoratã de asigurãtor pentru dispariþia accidentalã
a unui bun care de asemenea ar putea fi revendicat. Ideea
comunã este cã creanþa se substituie bunului susceptibil de
revendicare.
O problemã distinctã a reprezentat-o revendicarea creanþei
preþului de revânzare, dacã aceastã creanþã nu a fost stinsã prin
platã la data deschiderii procedurii. Curtea de Casaþie francezã a
stabilit în anul 2000 cã atunci când preþul s-a plãtit dupã
deschiderea procedurii, vânzãtorul îºi înscrie creanþa în tabloul
creditorilor, dar dacã s-a plãtit dupã înregistrarea cererii de
revendicare a preþului, debitorul care a primit plata o va preda
lichidatorilor.
Atunci când lichidatorul a avut cunoºtinþã de existenþa
clauzei de rezervã a proprietãþii, el avea ºi datoria sã conserve
bunul în naturã, pentru eventuala restituire. Dacã a vândut bunul, trebuie sã plãteascã imediat preþul obþinut revendicantului.

Revendicarea numerarului
Nimic nu este mai fungibil decât banii.
Procedura insolvenþei are ca obiect primordial redresarea ºi
pentru aceasta debitorul trebuie sã aibã sumele de bani necesare.
Totuºi, debitorul în insolvenþã în mod evident nu le are.
Menþinerea creditului este, din acest motiv, cheia succesului
redresãrii. Admiterea revendicãrii unei sume de bani ar fi în flagrantã contradicþie cu acest imperativ ºi ar provoca eºecul
procedurii. Aceste idei par sã justifice ezitãrile jurisprudenþei
recente în recunoaºterea unei astfel de revendicãri precum ºi
soarta unei sume de bani depuse în instituþii bancare ºi
financiare. Jurisprudenþa Curþii de Casaþie Franceze considera
imposibilã revendicarea dacã individualizarea era insuficientã ºi
cel care a predat numerarul beneficia numai de o creanþã înscrisã
în pasivul debitorului. Ulterior, printr-o decizie din 25 martie
199737, Curtea de Casaþie a permis revendicarea numerarului
dacã el nu s-a confundat cu alte fonduri de aceeaºi specie. Prin
aceastã soluþie, Curtea de Casaþie francezã pare sã recunoascã
proprietatea clienþilor asupra fondurilor depuse ºi implicit
revendicarea lor, condiþia esenþialã fiind individualizarea.
Moneda metalicã sau fiduciarã, ca orice bun fungibil
corporal, poate fi individualizatã prin izolare într-un spaþiu
determinat (plic, pungã, cutie etc.). Revendicarea unui
asemenea depozit nu prezintã nicio dificultate sporitã faþã de
revendicarea altor bunuri fungibile. Individualizarea monedei
scripturale, dematerializatã, este mai delicatã. Chiar înscrisã în
cont, ea nu va fi individualizatã. Unele varietãþi de cont nu
numai cã nu individualizeazã, dar, dimpotrivã, contribuie la
confuziunea fondurilor depuse. Jurisprudenþa recentã francezã
pare sã indice totuºi cã existenþa unor conturi autonome sau unor
rubrici într-un cont unic ar trebui sã fie suficiente pentru
individualizarea fondurilor depuse, independent de aparenþa pe
care ar putea-o crea lipsa titulaturii contului.
Studiul unor cazuri relevante soluþionate de Curtea de
Casaþie francezã conduce la concluzia conform cãreia, sub
condiþia individualizãrii, revendicarea sumelor de bani,
ansamblu de semne monetare fungibile, este posibilã. În cazul
contrar, revendicantul nu este decât un creditor supus obligaþiei
de a-ºi înscrie creanþa în procedurã.
În ce priveºte sumele de bani depuse la instituþii bancare ºi
financiare, situaþia este reglementatã prin norme speciale în
dreptul francez. Codul monetar ºi financiar prevede cã
deponenþii sunt scutiþi de obligaþia de a-ºi declara creanþele în
cazul falimentului bãncii.
Creanþele asupra fondului de investiþii au un regim similar.
Un mecanism aparte este reglementat pentru rambursarea
împrumuturilor ºi a obligaþiunilor emise de o societate de credit

EPISODUL 11. DEBITORUL CONFRUNTAT CU O
REVENDICARE SPECIALÃ
O acþiune de revendicare specialã
Ca ºi în ipoteza reglementatã de art. 89, situaþiile
reglementate de art. 90 se caracterizeazã prin aceea cã averea
debitorului prezintã falsa aparenþã cã ar cuprinde ºi aceste
bunuri, deºi în realitate ele sunt proprietatea altor persoane. Este
firesc ca proprietarul sã-ºi salveze bunul recuperându-l, pentru a
nu fi obiect al procedurii de insolvenþã.
Acþiunea pentru restituirea bunului nu este o acþiune în
revendicare clasicã de drept civil38, ci o acþiune în „revendicare”
specialã, de drept comercial, bazatã pe un raport juridic preexistent între proprietar ºi debitor39, deci pe un drept de creanþã,
în timp ce acþiunea în revendicare de drept civil exclude orice
raport preexistent de obligaþiuni ºi pune în discuþie numai
dreptul de proprietate al reclamantului40.

37 Citatã de M. Laroche, op. cit., p. 230.
38 „Din moment ce legea falimentelor instituie o procedurã specialã de revendicare, destinatã pe de o parte sã evite o îndelungatã judecare pe calea

dreptului comun, iar pe de altã parte sã asigure masa creditorilor în contra fraudei prin afirmarea dreptului lor de contestaþie, o atare procedurã
specialã exclude ope legis posibilitatea revendicãrii pe calea dreptului comun” [Trib. Ilfov, secþ. notarialã, sent. nr. 544 din 1 august 1930, S.
Ionescu ºi L. Preutescu, Codul comercial român adnotat, Bucureºti, 1933, p. 663(2)].
39 B. Bernstein, Vânzarea cu rezerva proprietãþii, scurtã privire asupra ultimelor date ale doctrinei ºi jurisprudenþei, în PR, 1939, partea a IV-a,
p. 7.
40 Cas. III, 5 martie 1935, PR, 1936, III, 14.
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În cazul vânzãrii cu rezerva proprietãþii, vânzãtorul confruntat cu insolvenþa cumpãrãtorului are posibilitatea revendicãrii
contra administratorului/lichidatorului care deþine bunul cu titlu
precar. Dacã bunul este necesar pentru reuºita planului de
reorganizare, administratorul poate oferi plata preþului pentru a
paraliza revendicarea. În situaþia în care contractul de vânzare
conþine o clauzã de reziliere de drept în cazul insolvenþei
cumpãrãtorului, vânzarea se va considera desfiinþatã de drept ºi
bunul va putea fi revendicat.
Bunurile „revendicate” trebuie sã fie individual determinate
ºi cert identificabile în averea debitorului. De aceea, sumele de
bani ºi bunurile fungibile care se confundã cu altele de acelaºi
fel aflate în averea debitorului nu pot fi revendicate41.
Fraza finalã a alin. (1) reglementeazã situaþia în care
administratorul (sau lichidatorul) poate refuza cererea
proprietarului de restituire a bunului. „Cazul în care debitorul
are un drept de garanþie valabil asupra bunului” se referã la
bunul pe care debitorul îl deþine pe baza unui contract de gaj
comercial, pentru garantarea executãrii unei creanþe pe care o
are debitorul faþã de proprietar. Printr-o interpretare extensivã,
textul se aplicã nu numai dreptului de garanþie, ci ºi dreptului de
retenþie pe care îl poate invoca depozitarul pentru plata taxelor
de depozitare ºi manipulare, transportatorul pentru plata
tarifului, prestatorul de servicii pentru costul recondiþionãrii
bunului, cumpãrãtorul pentru restituirea sumelor plãtite în
contul preþului etc.
Dacã la data deschiderii procedurii marfa sau bunul care
aparþine altuia se aflau în detenþia debitorului, însã ulterior, la
data înregistrãrii cererii de restituire a proprietarului, ele nu mai
sunt deþinute de debitor, proprietarul poate cere ca întreaga
valoare a mãrfii, astfel cum este ea menþionatã în contract, sã
fie inclusã în tabelul de creanþe.
Dacã la data deschiderii procedurii marfa sau bunul nu se
mai afla în detenþia debitorului ºi, totodatã, debitorul nu mai
avea posibilitatea sã o recupereze de la deþinãtorul actual,
creanþa proprietarului va fi inclusã în tabel la valoarea pe care
marfa o avea la acea datã (a deschiderii procedurii).
Jurisprudenþa a stabilit cã clauza de rezervã a proprietãþii nu
poate fi opusã unui terþ subachizitor de bunã-credinþã, care a
dobândit bunul ignorând clauza42.
Vânzarea cu clauzã de rezervã a proprietãþii trebuie sã fie
stipulatã într-un înscris întocmit cel mai târziu în momentul
livrãrii, iar clauza sã fie acceptatã de cumpãrãtorul-debitor în
mod expres sau tacit43.
Forma scrisã a actului juridic de constituire a acestei garanþii joacã mai curând rolul de opozabilitatea decât cel de
validitate.
În perioada suspectã, vânzarea cu rezerva proprietãþii nu este
supusã nulitãþii specifice acestei perioade44.
Oportunitatea acestei clauze, în contextul procedurii
insolvenþei, este cel puþin discutabilã.
În primul rând, ea rupe echilibrul între creditorii furnizori de
mãrfuri ºi creditorii prestatori de servicii, pentru cã numai primii
pot uza de aceastã clauzã.

În al doilea rând, ea poate compromite reluarea activitãþii
debitorului, prin retragerea stocului de marfã chiar în faza
iniþialã a procedurii.
În al treilea rând, consacrând un drept predeterminat al unui
creditor asupra unei pãrþi a activului averii debitorului,
diminueazã utilitatea caracterului colectiv al procedurii,
pentru cã s-ar putea sã nu mai rãmânã nimic de vândut ºi de
distribuit între creditori dupã ce vor fi exercitate toate drepturile de revendicare ºi toate garanþiile reale.
În ce priveºte bunurile imobile, vândute debitorului cu clauza de rezervã a proprietãþii, contractul nu este exceptat prin art.
90 („orice alt bun care aparþine altuia”). Drept consecinþã, ºi
pentru bunurile imobile sunt aplicabile dispoziþiile art. 90.

EPISODUL 12. INSOLVENÞA ÎNFRÂNGE
DREPTUL CIVIL ÎN FAVOAREA CREDITORILOR.

TOTUL PENTRU MAXIMIZAREA AVERII
DEBITORULUI
Anularea unor acte ale debitorului
Sancþiunea nulitãþii actelor debitorului poate fi analizatã sub
douã aspecte: actele înfãptuite dupã deschiderea procedurii ºi
cele executate anterior deschiderii procedurii.
În ce priveºte actele debitorului îndeplinite dupã deschiderea
procedurii, textul art. 46 din Legea nr. 85/2006 sancþioneazã cu
nulitatea toate actele, operaþiunile ºi plãþile efectuate de debitor
dupã deschiderea procedurii, în afarã de cazurile prevãzute la
art. 49 ºi cu excepþia actelor, operaþiunilor ºi plãþilor autorizate
de judecãtorul-sindic.
Cazurile la care se referã art. 49 sunt plãþi cãtre creditorii
cunoscuþi care corespund unor condiþii obiºnuite ale activitãþii
curente ale debitorului în timp ce acesta se aflã sub
supravegherea administratorului judiciar sau este condus de
acesta. Dacã actele, operaþiunile ºi plãþile depãºesc condiþiile
menþionate la alin. (1) al art. 49, acestea vor putea fi autorizate
de administratorul judiciar dupã ce au fost aprobate de
administratorul special.
Nulitatea prevãzutã de art. 46 sancþioneazã ºi înscrierile sau
întabulãrile prevãzute la art. 49, cu douã excepþii: 1) cazurile în
care legea prevede o derogare de la aceastã regulã; 2) actele
autorizate de judecãtorul-sindic.
Citarea partenerilor contractuali implicaþi în actul care se
anuleazã este obligatorie pentru opozabilitate.
În aceastã perioadã a procedurii, debitorul ºi, separat,
administratorul judiciar conduc liste de inventariere a tuturor
actelor ºi operaþiunilor situate dupã deschiderea procedurii.
În ce priveºte conceptul „condiþii obiºnuite” din textul art.
49, nefiind definit, credem cã trebuie sã fie înþeles numai în mod
concret ºi în contextul celorlalte acte juridice ale debitorului.
Referitor la actele debitorului înainte de deschiderea
procedurii, Legea nr. 85/2006 reglementeazã în art. 79 actele
frauduloase ºi în art. 80 transferurile preferenþiale.

41 Judecãtorul-sindic al Trib. Tulcea, 10 septembrie 1909, în CJ, 1910, p. 70.
42 Judecãtoria mixtã Braºov, cartea de judecatã nr. 1171 din 4 decembrie 1934, în PR, partea a II-a, 1936, p. 55-56. În fapt, maºina de cusut Singer

cumpãratã cu rezerva dreptului de proprietate pânã la plata integralã a preþului a fost împrumutatã de cumpãrãtori ginerelui lor, pe un timp limitat,
dar acesta, în loc sã o restituie, a vândut-o firmei „Commercial” din Braºov, care la rândul ei a vândut-o altei persoane.
43 CA Cluj, secþ. com. cont. adm., dec. nr. 61 din 4 februarie 1998, în BJ 1998, p. 249.
44 J. Mestre, op.cit., p. 913.
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Anularea actelor frauduloase ale debitorului în temeiul
art. 79 al Legii nr. 85/2006
Conform dispoziþiilor art. 79: „administratorul judiciar/lichidatorul poate introduce la judecãtorul-sindic acþiuni pentru
anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna
drepturilor creditorilor, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii”45 (perioada suspectã, twilight zone46).
Actele frauduloase sunt acelea care „au fost sãvârºite cu
rea-credinþã, în scopul de a leza dreptul altei persoane”47 (un
creditor). Frauda (fraus, fraudis) este definitã în dreptul
american ca o denaturare voitã a realitãþii, cu scopul de a
determina o altã persoanã sã piardã un bun sau un drept48.
Conceptul de perioadã suspectã. Autorii americani J.J.
White ºi R.T. Nimmer au descris astfel perioada suspectã: ,,În
zilele întunecate, dinaintea iniþierii procedurilor de faliment,
debitorii ºi creditorii, disperaþi, sunt tentaþi sã gãseascã
modalitãþi de a-ºi îmbunãtãþi situaþiile”.
Cu un secol în urmã, autorul Mihail Paºcanu, în ,,Dreptul
falimentar român”, prezenta astfel temeiul faptic al consacrãrii
legale a perioadei suspecte: ,,perioada suspectã stã fundatã pe
realitatea faptelor petrecute în apropierea declaraþiunii falimentului, când toþi comercianþii ce simt apropierea prãbuºirii lor
(proximii decoctionii) sunt ademeniþi a face toate sforþãrile,
oricât de pãgubitoare creditorilor, numai în nãdãjduirea
înlãturãrii dezastrului ºi care totuºi nu poate fi evitat. De aceea,
pretutindeni ºi de multã vreme, s-a cãutat sã se ocroteascã
interesele masei credale, punându-i-se la dispoziþie un mijloc de
înlãturare a actelor fraudatorii ale viitorului falit ºi care sã fie
mai eficace decât vechea acþiune paulianã. Astfel, a fost
alcãtuitã perioada suspectã, premergãtoare declaraþiilor falimentului ºi care izbeºte de o prezumþie de fraudã operaþiunile
viitorului falit, sãvârºite dupã data încetãrii plãþilor ºi chiar mai
înainte”.
Eficacitatea perioadei suspecte este în strânsã corelaþie cu
durata de timp care s-a scurs de la sãvârºirea actului falitului ºi
pânã la data deschiderii procedurii.
Codul comercial român opera distincþia între actele de plin
drept inopozabile masei credale, denumite acte nule de drept, ºi
actele a cãror inopozabilitate faþã de masa credalã depinde de
constatarea unor elemente de fapt. În legãturã cu acestea din
urmã, în mod cu totul eronat s-a pretins cã revocarea lor ar fi
facultativã.
Autorul Mihai Paºcanu considera cã niciunul dintre aceste
acte nu se preteazã la aplicarea teoriei nulitãþilor, deoarece legea
urmãreºte o simplã revocare în interesul masei credale ºi în
privinþa acestei revocãri este în mare mãsurã facultativã, pentru
cã sindicul poate menþine inclusiv acte considerate nule de plin
drept, ceea ce contrazice ideea de nulitate absolutã. ,,De aceea
mi se pare mai potrivit a întrebuinþa expresiunea de acte
revocabile de plin drept ori de acte de plin drept inopozabile
masei credale ºi la care s-ar adãuga ºi categoria acelora cu
privire la care nu este obligatorie revocarea concursualã”. În
concluzie, autorul susþine cã nu pot fi considerate drept nulitãþi,
în sensul tehnic strict al expertizei, cauzele care provoacã
ineficacitatea actelor falitului. De aceea, aplicarea teoriei
nulitãþilor este inadecvatã actelor falitului, pentru cã s-au
45
46
47
48
49

sãvârºit în perioada suspectã. Acelaºi autor distinge trei etape
ale perioadei suspecte. Prima începe cu declararea falimentului
ºi se sfârºeºte cu închiderea procedurii, a doua se întinde între
data încetãrii plãþilor ºi cele ºase luni premergãtoare, a treia este
plasatã în intervalul premergãtor acelui semestru care precede
încetarea plãþilor. Pentru aceastã perioadã este utilizabilã
acþiunea paulianã.
Conceptul de fraudã. Conceptul de fraudã este legat de
cauza actului juridic, care provoacã nulitatea acelui act dacã este
ilicitã.
Curtea Constituþionalã, prin Decizia nr. 106 din 2 aprilie
2002, a provocat critici în sensul cã ar pune în pericol atât
siguranþa circuitului economic, cât ºi libertatea comerþului
garantatã constituþional, inhibându-i pe comercianþi sã
contracteze. Nulitatea fiind viciu congenital al actului juridic, nu
poate fi conciliatã cu constatarea ulterioarã, în împrejurãrile
neaºteptate ºi nedorite ale insolvenþei, a caracterului ilicit al
cauzei unui act anterior cu privire la care nu se putea susþine
intenþia frauduloasã a pãrþilor în momentul formãrii actului.
Instituþia promovatã prin textul art. 79 este ºi expresia liberului
arbitru, deoarece promovarea acþiunii este la discreþia bunului
plac al practicianului în insolvenþã. Deciziile nr. 416/2005 ºi nr.
608/2005 au confirmat decizia anterioarã a Curþii
Constituþionale, numitorul comun fiind argumentul conform
cãruia textele criticate sunt norme de drept procesual civil
reglementând dreptul material al acþiunii în nulitate, în temeiul
unei clauze de nulitate de aplicaþie generalã (art. 948 ºi 969
C.civ.): cauza, în sensul de scop, constituie o condiþie de
validitate a actului juridic, iar dacã are caracter ilicit, provoacã
nulitatea acelui act privându-l de efectele scontate de pãrþi.
Aºadar, cauza ilicitã este viciul congenital care provoacã
nulitatea actelor debitorului din perioada suspectã.
Buna-credinþã, dolul ºi frauda. Buna-credinþã este mai
întâi un comandament moral ºi numai în anumite situaþii un
concept legal.
Principiul bunei-credinþe se desprinde din principiul
respectului reciproc: egalitate, reciprocitate ºi coerenþã. Norma
moralã de conduitã ne îndeamnã sã facem altora numai ceea ce
am dori sã ni se facã nouã ºi sã nu facem altora ceea ce nu am
dori sã nu ni se facã nouã. Buna-credinþã exclude minciuna ºi
chiar reticenþa cu privire la ceea ce partenerul contractual ar
trebui sã cunoascã. Coerenþa eticã ºi juridicã este în relaþie de
reciprocitate ºi se bazeazã pe echitate. Ar fi incoerent sã ne
comportãm într-un anumit fel faþã de ceilalþi fãrã a tolera altora
aceeaºi conduitã. Concluziile sunt urmãtoarele: principiul
bunei-credinþe este conexiunea între eticã ºi norma juridicã, iar
principiul juridic al bunei-credinþe decurge din principiul etic al
respectului reciproc între subiecþii de drept egali49.
Pentru a fi sancþionat sub calificarea de încãlcare a principiului bunei-credinþe, comportamentul trebuie sã aibã o anumitã
intensitate ºi gravitate. Dacã ºi o minimã vãtãmare ar putea
justifica rezoluþiunea vânzãrii, probabil cã ºi numãrul proceselor
ar egala numãrul tranzacþiilor. Buna-credinþã obiectivã,
exprimatã în norma moralã ,,ce þie nu-þi place, altuia nu-i face”,
se traduce în buna-credinþã subiectivã prin porunca de a nu
dãuna cu intenþie directã, în cunoºtinþã de cauzã, altei persoane.

Pentru cunoaºterea jurisprudenþei Curþii Supreme de Justiþie în acest domeniu, a se vedea BJ 1990-2003, p. 452.
INSOL INTERNATIONAL, Directors in the Twilight Zone, vol. I ºi II, 2001.
Larousse de la langue française.
Black’s Law Dictionary.
J.-Fr. Romain, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé, Bruylaint, Bruxelles, 2000, p. 13-58.
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Principiul executãrii cu bunã-credinþã este consacrat legal în
art. 970 C.civ., iar existenþa bunei-credinþe este prezumatã. Este
rea-credinþã atunci când subiectul se prevaleazã de un drept
inexistent, cu intenþia de a provoca altuia o pagubã. Prezumþia
de bunã-credinþã poate fi înlãturatã numai prin dovada releicredinþe. Dolul, ca rea-credinþã conºtientã, dirijatã de voinþa
deliberatã, este prezent atunci când:
- viciazã consimþãmântul;
- fraudeazã drepturile terþilor, în numeroase situaþii ale
materiei insolvenþei;
- explicã abuzul de drept ºi fundamenteazã frauda la lege.
Exemple în acest sens sunt ºi urmãtoarele: renunþarea
convenþionalã la un drept în frauda creditorilor; posibilitatea
anulãrii pentru vicii de consimþãmânt, absenþa cauzei, falsitatea
sau caracterul ilicit al cauzei.
Dolul se exprimã uneori prin reticenþã, atunci când existã
obligaþia de informare a partenerului contractual. În absenþa
acestei obligaþii, dolul nu se poate reþine. Reticenþa nu este culpabilã pentru cã lipseºte obligaþia de a-l limpezi pe cel confuz.

Analogia constã în scopul comun: reprimarea fraudei
debitorului.
Deosebirile se referã la efecte ºi la condiþiile de exercitare.
Acþiunea bazatã pe art. 79 tinde nu numai la sancþionarea
fraudei, ci ºi la restabilirea echilibrului ºanselor creditorilor. De
aceea, aceastã acþiune poate anula ºi unele dintre actele
intangibile prin acþiunea paulianã, cum sunt plãþile ºi partajele.
Ea se introduce numai la tribunal, fiind de competenþa
judecãtorului-sindic, spre deosebire de acþiunea paulianã care se
introduce la instanþa competentã în raport de valoarea obiectului; anularea (ºi nu revocarea actului) produce efecte în
favoarea tuturor creditorilor, ºi nu doar în favoarea creditorului
reclamant; promovarea acþiunii pauliene nu este condiþionatã de
prealabila constatare a insolvabilitãþii debitorului etc.
Din textul art. 79 rezultã cã acþiunea pentru anularea unor
acte juridice ale debitorului are urmãtoarele trãsãturi :
este facultativã pentru administratorul judiciar ºi
pentru lichidator;
poate fi introdusã numai în termen de 18 luni de la data
deschiderii procedurii [art. 81 alin. (1)]. Termenul este mai scurt
decât cel prevãzut de art. 9 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958
datoritã celeritãþii procedurii insolvenþei;
dacã administratorul judiciar sau lichidatorul refuzã sã
o înregistreze, judecãtorul-sindic poate fi sesizat de comitetul
creditorilor cu introducerea unei astfel de acþiuni [art. 81 alin.
(2)], dar tot în termenul de prescripþie de 18 luni50;
actul sã fi fost pãgubitor pentru creditori;
data încheierii actului sã fie anterioarã cu cel mult trei
ani faþã de data deschiderii procedurii51;
actul sã conþinã un element fals ori sã disimuleze o
fraudã faþã de creditori.
Sarcina probei fraudei a fost scutitã prin instituirea unei prezumþii legale relative [alin. (3) ºi (4) ale art. 85] care opereazã
numai contra debitorului, nu ºi contra terþului dobânditor sau
subdobânditor. Prezumþia fiind relativã, debitorul o poate
înlãtura.
Aceeaºi prezumþie de fraudã opereazã ºi în cazul
tergiversãrii de cãtre debitor a deschiderii procedurii, prin
contestaþie la cererea creditorului, cu scopul de a expira
termenele prevãzute de art. 79 ºi art. 80 [alin. (4) al art. 85].
În procedura de judecare a cererilor pentru anularea actelor
debitorului, calitatea procesualã pasivã aparþine debitorului prin
administratorul special ºi cocontractantului sãu.
Legitimarea procesualã activã nu poate fi recunoscutã nici
unui creditor izolat52, cu unica excepþie a cazului rarisim în care
procedura se poartã de cãtre un singur creditor, dacã, din acest
motiv, nu existã nici comitetul creditorilor, dar administratorul
judiciar sau, dupã caz, lichidatorul refuzã sã înregistreze o astfel
de cerere. Nici debitorului nu i se poate recunoaºte un astfel de
drept la acþiune. Debitorul nu poate uza nici de excepþia nulitãþii
contractului pentru a refuza executarea. În interpretarea strictã a
textului legii anularea actului nu poate fi pretinsã nici de
partenerul contractual al debitorului. Dupã anularea actului,
oricine are interes se poate prevala de acest efect.

EPISODUL 13. DEBITORUL ESTE
SANCÞIONAT PENTRU FRAUDAREA
CREDITORILOR REFLECTATÃ ÎN NORME DIN

LEGEA NR. 85/2006
Art. 20 alin. (1) lit. h) care prevede introducerea de acþiuni
de cãtre administratorul judiciar pentru anularea actelor
frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorului, precum ºi a unor transferuri cu caracter patrimonial a unor
operaþiuni comerciale încheiate de debitor ºi a constituirii unor
garanþii acordate de acesta, susceptibile de a prejudicia
drepturile creditorilor.
Art. 25 alin. (1) lit. c) care prevede introducerea de acþiuni
pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în
dauna drepturilor creditorilor, precum ºi a unor transferuri cu
caracter patrimonial, a unor operaþiuni comerciale încheiate de
debitor ºi a constituirii unor garanþii acordate de acesta,
susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor.
Art. 79 care prevede posibilitatea administratorului judiciar
de a introduce la judecãtorul-sindic acþiuni pentru anularea
actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor
creditorilor, în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii.
Art. 80 alin. (1) ºi alin. (2) privind introducerea acþiunilor
pentru anularea unor acte ale debitorului prin care au fost
fraudate drepturile creditorilor.
Art. 81, art. 84 alin. (1) ºi (2), art. 85 alin. (3) ºi (4).
Art. 143 alin. (2) privind bancruta frauduloasã.
Spre deosebire de textul abrogat al art. 725 C.com., art. 79 al
Legii nr. 85/2006 nu se referã la art. 975 C.civ. (acþiunea
revocatorie sau „paulianã”).
Între cele douã acþiuni, acþiunea în anulare bazatã pe art. 79
ºi acþiunea paulianã, existã unele asemãnãri, dar ºi unele
deosebiri.
49
50
51

J.-Fr. Romain, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé, Bruylaint, Bruxelles, 2000, p. 13-58.
CA Cluj, secþ. com. cont. adm. fisc., dec. nr. 74 din 25 ianuarie 2005, cu notã de I. Turcu, în RDC nr. 4/2005, p. 154.
Considerãm nejustificatã aplicarea aceleiaºi mãsuri prevãzutã de art. 44 faþã de un act ulterior deschiderii procedurii în decizia nr. 463/2001
pronunþatã de secþia comercialã ºi de contencios administrativ a Curþii de apel Constanþa, publicatã în Culegerea de practicã judiciarã 1999-2002
a Ministerului Justiþiei, p. 276. Credem cã în cazul în speþã erau incidente dispoziþiile art. 40.
52 CA Cluj, secþ. com. cont. adm. fisc., dec. nr. 395 din 12 martie 2002, în BJ 2002, p. 450 ºi dec. nr. 1856 din 26 noiembrie 2002, în BJ 2002,
p. 450; idem, dec. nr. 4486 din 21 septembrie 2004, în BJ 2004, 2005; idem, dec. nr. 74 din 25 ianuarie 2005, în BJ 2005, p. 568.
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Ca urmare a anulãrii actului, valoarea se întoarce în averea
debitorului, iar pentru eventuala restituire a prestaþiei sale,
partea care a contractat cu debitorul, dacã nu a fost complice la
fraudã, va avea o creanþã pe care o va prezenta, la fel ca ºi
ceilalþi creditori, la dosarul procedurii deschise53.
Ansamblul pe care îl formeazã textele art. 79 ºi art. 80
(ansamblu dedus din articolele precedente, art. 77 ºi art. 78,
precum ºi din articolele consecutive, art. 81-85) demonstreazã
cã normele privind anularea unor acte ale debitorului încheiate
în perioada suspectã nu trebuie sã fie interpretate sub unica prezenþã a ideii de fraudã54. Acest ansamblu este menit, mai curând, sã reconstituie activul averii debitorului, pentru a reîntregi
gajul general al creditorilor ºi a schimba, în acest mod, peisajul
dezolant al patrimoniului vidat, care se dezvãluie la deschiderea
procedurii.
Nulitãþile din perioada suspectã reprezintã o excepþie de la
regula conform cãreia creanþele anterioare deschiderii
procedurii rãmân neschimbate. Ele au menirea sã reîntregeascã
averea debitorului pentru asigurarea succesului reorganizãrii ºi
pentru a maximiza plata creanþelor.
O directivã comunitarã a cerut statelor membre sã vegheze
pentru ca eficienþa contractelor de garanþie financiarã ºi a instrumentelor financiare în garanþia acestor contracte sã fie excluse
de la efectul normelor privind nulitãþile perioadei suspecte55.
Unui creditor izolat, neavând calitatea de a promova
acþiunea, nu i se poate recunoaºte nici dreptul de a cere
efectuarea unei expertize cu acelaºi obiect. Nici debitorul, pe
calea excepþiei de neexecutare pentru motivul anulabilitãþii, nu
poate dobândi acest rezultat. În aceeaºi situaþie se aflã persoana
care a contractat cu debitorul. Soluþiile se justificã prin
caracterul relativ al nulitãþii. Dupã anulare, oricine se poate
prevala de ineficienþa actului anulat.
Concluzii privind conexiunea terþei complicitãþi cu
situaþia contractelor debitorului în perioada suspectã.
Atunci când fraudarea creditorilor se realizeazã cu ajutorul
complicitãþii unei terþe persoane, pentru desfiinþarea actelor
debitorului sunt utilizabile douã acþiuni: prima, promovatã de
partenerul contractual al debitorului lezat prin complicitatea
terþului, permite formularea unei cereri de despãgubiri ºi
anularea contractului care a generat prejudiciul. Cea de a doua

acþiune ar putea fi promovatã de terþa persoanã complice pentru
plata prestaþiilor sale. Aceste situaþii s-au întâlnit în
jurisprudenþa belgianã ºi mai puþin în jurisprudenþa noastrã.
Natura juridicã a sancþiunii actelor debitorului
prevãzutã de art. 79 ºi art. 80. Acþiunea reglementatã de art.
79 nu se confundã cu acþiunea reglementatã de Codul comercial
în art. 725, nici cu acþiunea prevãzutã de art. 975 C.Civ.
În opinia noastrã, nu este exclus ca terminologia utilizatã sã
fie improprie ºi art. 79 sã ofere o acþiune de revocare a actelor
debitorului, ºi nu de anulare.
Specificul sancþiunii se contureazã prin prezumþia relativã de
fraudã a debitorului ºi prezumþia absolutã de complicitate la
frauda terþului dobânditor. Acþiunile revocatorii, reglementate
de art. 79 ºi art. 80, presupun starea de insolvenþã, ceea ce
explicã evitarea acþiunii de drept comun ºi forþarea notei pentru
deschiderea procedurii insolvenþei, chiar ºi în acele situaþii în
care debitorul nu se aflã în insolvenþã, ci doar refuzã cu reacredinþã plata.
Din observarea reglementãrii cuprinse în art. 79 ºi art. 80, se
poate constata configuraþia legalã hibridã. Actul debitorului este
marcat de viciul congenital al nulitãþii absolute prin cauza ilicitã. Acest viciu posedã o perioadã de incubaþie care dureazã pânã în momentul deschiderii procedurii, când el acþioneazã la
vedere, lipsind actul de efectele urmãrite de debitor ºi prin
efectul terapiei revocatorii genereazã obligaþia de restituire a
bunurilor, fãrã însã a reface situaþia anterioarã. Beneficiarul
prestaþiei nu va primi imediat propria sa prestaþie, ci se va înscrie cu creanþa în tabel, cu condiþia sã fi fost de bunã-credinþã.
Caracterul absolut al nulitãþii face de neconceput asanarea
actului prin confirmare de cãtre debitor ºi partener ºi acordã
calitatea imprescriptibilitãþii invocãrii nulitãþii de cãtre orice
persoanã interesatã. Expresia ,,repunerea în situaþia anterioarã”
din art. 83 alin. (2) este eronatã, pentru cã acest fenomen nu se
produce niciodatã.
Mecanismul juridic reprezentat prin art. 79 ºi 80 permite
reconsiderarea trecutului debitorului în perioada suspectã, în
sensul recalificãrii unora dintre actele sale ca nule, din cauza
viciului congenital, intenþia frauduloasã, ºi are ca rezultat
reintegrarea unor bunuri ºi valori în averea debitorului, în
beneficiul virtual al tuturor creditorilor.
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CA Cluj, secþ. com. cont. adm. fisc., dec. nr. 74 din 25 ianuarie 2005, cu notã de I. Turcu, în RDC nr. 4/2005, p. 154.
Considerãm nejustificatã aplicarea aceleiaºi mãsuri prevãzutã de art. 44 faþã de un act ulterior deschiderii procedurii în decizia nr. 463/2001
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a Ministerului Justiþiei, p. 276. Credem cã în cazul în speþã erau incidente dispoziþiile art. 40.
52 CA Cluj, secþ. com. cont. adm. fisc., dec. nr. 395 din 12 martie 2002, în BJ 2002, p. 450 ºi dec. nr. 1856 din 26 noiembrie 2002, în BJ 2002,
p. 450; idem, dec. nr. 4486 din 21 septembrie 2004, în BJ 2004, 2005; idem, dec. nr. 74 din 25 ianuarie 2005, în BJ 2005, p. 568.
53 Idem, dec. nr. 33 din 18 ianuarie 2005, cu notã de I. Turcu, în RDC nr. 4/2005, p. 152.
54 B. Soinne, Traité des procédures collectives. Commentaires de textes. Formules. 2e édition, Litec, Paris, 1995, p. 1445.
55 Directiva nr. 2002/47/CE din 6 iunie 2002.
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